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املقدمة
حيتوي هذا الكتاب عىل ما يقارب سبعني مقالة قصرية نرشت يف جمالت أو مدونات
خمتلفة ،وهي تدور مجيعا حول املوقف من بعض القضايا السياسية الكربى ،وخصوصا
تلك التي هلا عالقة بفلسطني وحمور املقاومة ،وهذه عناوينها:
 .1هنيئا لنا باملقاومة الفلسطينية
 .2املرشوع الصهيوين ..واملقاومة
 .3األماكن املقدسة ..وأبعادها الوظيفية
 .4التطبيع مع الصهيونية ..والعلامء
 .5الربيع العريب ..والقدس
 .6اجلامعات اإلسالمية ..والقدس
 .7ال تلوموا أمريكا
 .8أمراء العرب ..والسباق نحو إرسائيل
 .9ملاذا كف احلمري عن النهيق؟
 .10إىل املتباكني عىل احلمري
 .11سيد كل اجلبهات
 .12حيث جيب أن نكون سنكون
 .13حزب اهلل ..وأرسار الوعد الصادق
 .14حتية للجندي املجهول
 .15رسالة لسامحة السيد
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 .16حزب اهلل ..واإلرهاب
 .17رسالة إىل مراجع الدين يف العراق
 .18دعوة إىل جملس تعاون إيراين عراقي
 .19العراق ..واملرجعية والقابلية الشعبية
 .20اعتذار لإلخوة يف العراق ملا حصل يف مباراة اجلزائر
 .21رسالة اىل اجلمهور الكروي اجلزائري
 .22صدام حسني ..وتاجر املخدرات ..واملغفلون
 .23أهيا العرب ..ارمحوا العراق ..أو دعوه وشأنه
 .24هل قتل العراقيون اإلمام احلسني؟
 .25ملاذا حتقدون عىل احلشد الشعبي؟
 .26العراق ..والشقاق والنفاق
 .27ملاذا تقف مع الدولة السورية؟
 .28هلذه األسباب ستنترص اليمن
 .29لكن اليمن ال بواكي هلا
 .30أمل ..والرباءة املذبوحة
 .31هذا جزاؤك يا عسريي ..وسريى الظلمة أي منقلب ينقلبون
 .32األبعاد احلضارية ملحور املقاومة
 .33حمور املقاومة والصواريخ الصوتية
 .34املقاطعة ..واملقاومة
 .35جريمة احلياد
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 .36دلوين عىل يشء أنتقد به إيران
 .37ملاذا علينا أن نحب إيران؟
 .38هل هناك عداوة بني أمريكا وإيران؟
 .39إيران وهيود أصفهان
 .40الناقالت والسياسة واألخالق
 .41أرسار القوة اإليرانية
يمرغ أنف ترامب
 .42عندما ّ
 .43الوطنية بني الروح واجلسد
 .44مارسوا جرائمكم بعيدا عن النبوة
 .45احذروا الفتنة القادمة ..الفلم امليسء للصحابة
 .46الذباب االلكرتوين واملتاجرة بالفتن
 .47أهيا الساكتون عن احلق ..خذوا العربة من احلائري
 .48التوظيف السيايس للنبوءات النبوية
 .49ترمب والثقب األسود
 .50جمزرة نيوزيلندا جريمة ..ولكن
 .51سبعة أسباب لقتل اخلاشقجي
 .52الغرب ..وسياسة احللب
 .53جزيرة الشيطان
 .54أدركوا ليبيا قبل أن متزق
 .55هل سيتواضع العامل بعد كورونا؟
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 .56احذروا من تويل الشباب للمسؤوليات الكربى
 .57ليس كل النخبة ساسة
 .58أراك معجبا بنظام والية الفقيه
 .59أهيا املتظاهرون الرشفاء
 .60االنفتاح ..والقيم
 .61املوقف من منتهكي حرمة شهر رمضان
 .62املشكلة يف اجلزائر مشكلة شعب ..ال مشكلة سلطة
 .63ما حيدث يف اجلزائر فتنة
 .64زوبعة يف فنجان
 .65مجعية العلامء املعارصة ..وبيان شيخ السلفية
 .66أكلت يوم أكل الثور األبيض
 .67توضيح حول بيان شيخ سلفية اجلزائر
 .68حول بيان شيخ سلفية اجلزائر
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هنيئا لنا باملقاومة الفلسطينية
يف زمن الذل العريب ..ال يثلج صدورنا ،وال يقر أعيننا ،إال أولئك املقاومني
الفلسطينيني األبطال الذين أبوا أن يصافحوا عدوهم ،أو يتخلوا عن أرضهم ،أو يبيعوا
قضيتهم ،عىل الرغم من كل تلك اإلغراءات التي تعرض عليهم ،وكل التهديدات التي
يتعرضون هلا ،لكنهم يأبون ،ويرددون مقالة رسول اهلل ( :واهلل لو وضعوا الشمس يف
()1

يمينى والقمر يف يساري عىل أن أترك هذا األمر حتى يظهره اهلل ،أو أهلك فيه ما تركته)

ومقاومتهم الباسلة ليست يف تلك الصواريخ التي يمطرون هبا عدوهم فقط،
ولكنها ممتدة كل حني ،وبكل الوسائل ..وهم يعيشوهنا كل حلظة ،وال أحد يلتفت إليهم،
أو هيتم بمعاناهتم ،أو يدعو إىل نرصهتم ،ألن الكل منشغلون..
بعضهم منشغل بملكه ،كيف يثبته ،وكيف جيعله يف أوالده ،ال أوالد إخوانه أو بني
عمومته ،وهو لذلك يقدم الرشوة لكل العامل ،ويبيع فلسطني حجرها وبرشها من أجل
ذلك.
وبعضهم منشغل بتحسني صورته أمام العامل؛ حتى لو استدعى ذلك أن يدخل
الوزيرة الصهيونية إىل املسجد ،ويستمع لنشيد الصهاينة ..أو يستقبل رئيسهم ..أو يستقبل
فرقهم الرياضية.
أما املتدينون ..والذين كان األصل أن يدعوهم إيامهنم إىل املواجهة والنرصة
واستعامل كل الوسائل يف ذلك؛ فهم منشغلون أيضا بكل يشء ما عدا نرصة املقاومة..
فبعضهم منشغل باالنتصار للصحابة ،وهو ال يعلم أن أولئك املقاومني هم صحابة هذا
( )1سرية ابن هشام ()266 /1
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الزمان ،ومن قعد عن نرصهتم ،فهو متاجر بالصحابة ،وال يعرفهم ،بل هو عدوهم
اللدود ..فالصحابة هم أولئك الصادقون الذين تركوا كل يشء ،وضحوا بكل يشء يف
سبيل نرصة اإلسالم ،ومن مل يكن معهم يف هذا اخلط ،فهو مثل ذلك الذي محل قميص
بعضهم ،وراح يتاجر به.
وبعضهم منشغل بالعرتة الطاهرة ،ويتاجر هبم يف لندن وواشنطن ،ويبث من قنواته
كل ألوان الفتنة ،وهو ال يعلم أن اإلمام احلسني موجود بني أولئك املقاومني األبطال ،وأنه
ال يزال يصيح يف األمة التي قعدت عن نرصته بمثل ذلك الصياح الذي خاطب به جيش
يزيد قائال( :تب ًا لكم أيتها اجلامعة وترح ًا ،أحني استرصختمونا ِ
واهلني ،فأرصخناكم
ّ
ّ
عدونا
موجفنيَ ،سللتم علينا سيف ًا لنا يف أيامنكم ،وحششتم علينا نار ًا اقتدحناها عىل ّ
وعدوكم ،فأصبحتم إ ْلب ًا ألعدائكم عىل أوليائكم)
ّ

()2

ثم يردد خماطبا أولئك الذين يدعونه إىل التسليم واملذلة والتطبيع( :أال ّ
وإن الدعي
بن الدعي ـ يعني األمراء وامللوك الرؤساء العرب الداعني للتطبيع ـ قدْ ركز بني اثنتني ،بني
وحجور طابت
السلة والذ ّلة ،وهيهات منّا الذ ّلة ،يأبى اهلل لنا ذلك ورسوله واملؤمنونُ ،
وحجور طهرت ،و ُأنوف محية ،ونفوس أبية ،من أن نؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام،
وإين زاحف هبذه األرسة عىل ق ّلة العدد وخذالن النارص)
أال ّ
وهكذا ينشغل اجلميع عن كل التضحيات التي يقدمها الفلسطينيون املرابطون يف
سبيل اهلل ،واملضحون بكل يشء يف سبيل حفظ األمة ،وحفظ أرضها ودينها.
فلذلك كانت املقاومة الفلسطينية هي املعيار الذي نقيس به إنسانيتنا وإسالمنا..

( )2بحار االنوار .8 :45
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فاإلنسان هو الذي يقف مع الفلسطينيني ،وال هيم الدين الذي ينتسب إليه ،وال املذهب
الذي يدين اهلل به ..فالشيوعي الذي يسكن أمريكا الالتينية ويقيم املظاهرات كل حني
للمطالبة باحلقوق الفلسطينية خري ألف مرة من ذلك الذي يكذب عىل نفسه ،ويدعي
اإلسالم ،وهو يمد يده إىل اخلونة ومغتصبي األرض من الصهاينة ،ويقيم عالقاته الودية
معه ،وربام يمدهم باملال الذي يستعينون به عىل رضب إخوانه وبني عمومته.
لذلك ال نملك إال أن هننئ أنفسنا بأولئك املقاومني األبطال ،وهننئها بعد ذلك بأن
اهلل أكرمنا أن نكون معهم كل حني ،وإن منعتنا احلدود عن نرصهتم؛ فقلوبنا معهم ،وألسنتنا
هلم ،وأيدينا مستعدة كل حني ألن جتتمع مع أيدهيم ..ونسأل اهلل أن نكون من أولئك الذين
قال فيهم رسول اهلل ( :لقد تركتم باملدينة أقواما ما رستم مسريا ،وال أنفقتم من نفقة ،وال
قطعتم من واد إال وهم معكم فيه) ،قالوا :يا رسول اهلل ،وكيف يكونون معنا وهم باملدينة؟
()3

قال( :حبسهم العذر)

ونحن نقول هلم كذلك:
يا راحلني إىل البيت العتيق لقد

رستم جسوما ورسنا نحن أرواحا

إنا أقمنا عىل عذر وعن قدر

ومن أقام عىل عذر فقد راحا

ومع ذلك كله نستغفر اهلل من التقصري يف حق نرصهتم ،ونسأله أن جيعلنا من الذين
الضع َف ِ
ون َما ُين ِْف ُق َ
اء َو َال ع ََىل املَْ ْر ََض َو َال ع ََىل ا َّل ِذي َن َال َجيِدُ َ
ون
عذرهم؛ فقالَ ﴿ :ل ْي َس ع ََىل ُّ َ
ِ
َح َر ٌج إِ َذا ن ََص ُحوا هللَِّ َو َر ُسولِ ِه َما ع ََىل املُْ ْح ِسنِنيَ ِم ْن َسبِ ٍ
يم َو َال ع ََىل ا َّل ِذي َن إِ َذا
ور َرح ٌ
يل َواهللَُّ َغ ُف ٌ
يض ِم َن الدَّ ْم ِع َحزَ نًا َأ َّال
َما َأت َْو َك لِت َْح ِم َل ُه ْم ُق ْل َت َال َأ ِجدُ َما َأ ْمحِ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه ت ََو َّل ْوا َو َأ ْع ُينُ ُه ْم ت َِف ُ

( )3رواه البخاري برقم ( )2838وأمحد (.)103/3
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ِ

َجيِدُ وا َما ُينْف ُق َ
ون﴾ [التوبة]92 ،91 :

ِ
ون بِ ُك ْم َفإِ ْن ك َ
رت َّب ُص َ
َان َل ُك ْم َفت ٌْح
ونعوذ به أن نكون من الذين قال فيهم﴿ :ا َّلذي َن َي َ َ
ِمن اهللَِّ َقا ُلوا َأ َمل َن ُكن مع ُكم وإِ ْن ك َ ِ ِ
ِ
يب َقا ُلوا َأ َمل ْ ن َْست َْح ِو ْذ َع َل ْي ُك ْم َون َْمنَ ْع ُك ْم
َان ل ْلكَاف ِري َن نَص ٌ
ْ ْ ََ ْ َ
َ
ِ ِ
ِِ
ِ
جي َع َل اهللَُّ لِ ْلكَافِ ِري َن ع ََىل ا ْملُؤْ ِمنِنيَ َس ِب ًيال﴾
حي ُك ُم َب ْينَ ُك ْم َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َو َل ْن َ ْ
م َن ا ْملُؤْ مننيَ َفاهللَُّ َ ْ

[النساء]141 :
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املرشوع الصهيوين ..واملقاومة
خيطئ الكثري حول جانبني مهمني وخطريين من [املرشوع الصهيوين] يف املنطقة
اإلسالمية:
األول :حني يربطونه باليهود ..أو بالديانة اليهودية ،وهذا غري صحيح ،فاليهود جزء
من املرشوع ،وليسوا كل املرشوع ،فأول القائمني واملؤسسني هلذا املرشوع هي قوى
االستكبار العاملي التي تريد أن تستحوذ عىل املنطقة ،وأول من يؤمن هلا هذا االستحواذ هو
إقامة الكيان الغاصب الذي يسمونه [إرسائيل] ،التي يريدون منها أن تصبح رشطي
املنطقة ،وموجهها وحارسها من أي تيارات تريد أن تعيد للدول اإلسالمية سيادهتا.
الثاين :حني يربطونه بمنطقة جغرافية هي [فلسطني] ..فاملرشوع الصهيوين يريد
املنطقة مجيعا ،وال يريد تلك احلدود اجلغرافية اهلزيلة التي يقيم فيها اليهود ..ويمكننا من
خالل االطالع عىل اسرتاتيجيته يف املنطقة أن نرى أنه يسعى لتحقيق ثالثة أنواع من
السيطرة:
 1ـ السيطرة السياسية :وذلك عرب التحكم يف دوائر القرار يف املنطقة اإلسالمية
مجيعا ،بحيث ال تتحرك إال وفق املصالح الغربية..
 2ـ السيطرة االجتامعية :وذلك عرب البحث عن التطبيع بكل مستوياته مع الشعوب
العربية ،ليخرتق الشعوب كام اخرتق الساسة.
 3ـ السيطرة احلضارية والثقافية :عرب نرش املفاهيم الغربية العلامنية واملادية التي
تأسست عليها الصهيونية واحلضارة الغربية.
بناء عىل هذا فإن املقاومة ال تعني فقط محل السالح رضب الكيان الصهيوين به ،بل
15

تعني كذلك كل أشكال الرفض ،سواء عىل اجلانب السيايس أو االجتامعي أو احلضاري..
وهلذا فإن كل ممارسة مهام كانت بسيطة ضد هذا الكيان وضد مشاريعه تشكل نوعا
من أنواع املقاومة ،سواء كانت مسرية أو مقاال أو خطبة أو صورة توضع عىل وسائل
التواصل االجتامعي ..وغري ذلك ..يعترب نوعا من أنواع املقاومة.
أما اجلانب العسكري للمقاومة ،وهو من جوانبها املهمة ،وال ينبغي االستهانة به،
ولكن ينبغي كذلك أن يكون حمسوبا بدقة ،فال يمكن لفصيل ـ مهام كرب ـ مثل محاس أو
اجلهاد اإلسالمي أو حزب اهلل ،أو حتى دولة مثل سورية أن يقوم وحده برضب إرسائيل،
ألن نتائج ذلك ـ يف الوقت احلايل ـ كارثية بالنسبة له ،وال يفيد شيئا ..باإلضافة إىل أنه قد
يعطل التحضري االسرتاتيجي للمعركة احلقيقية.
وهذا يذكرنا بمدى غباء الذين ينتقدون الدولة السورية ألهنا مل تطلق رصاصة
واحدة عىل إرسائيل ..ألن تفكريهم بسيط ،فإطالق الرصاص استعراض ،وليس له أي
مردود فعيل..
املردود احلقيقي هو رفض التطبيع ،واملشاركة يف حمور املقاومة الرافض للمرشوع
بجملته ..أما حترير األرض عسكريا ،فذلك حيتاج إىل زمن كاف للتحضري للمعركة
االسرتاتيجية الكربى التي تنتهي ال باستقالل فلسطني وحتريرها فقط ،بل بتحرير مجيع
املنطقة من كل سدنة املرشوع الصهيوين ،ابتداء بحراسه من العرب.
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األماكن املقدسة ..وأبعادها الوظيفية
خيترص الكثري من الناس أدوار األماكن املقدسة فيام يسمونه [السياحة الدينية] ،أو
يف تلك املناسك التي تؤدى بطريقة طقوسية شخصية ال مقاصد سياسية أو اجتامعية من
ورائها ..أو يف تلك األجور املضاعفة املوهوبة ملن يؤدي أي عمل خريي فيها.
ونحن ال ننكر كل هذا ..ولكن ننكر اختزال وظائف األماكن املقدسة يف هذه
اجلوانب ..فهذه األماكن ،وخصوصا الثالثة منها :مكة واملدينة والقدس ..حتمل أدوارا
وظيفية عاملية أخطر بكثري ..فهي يف أصلها عواصم املؤمنني يف كل العامل ..وال حيق ألي
دولة أو سياسة أن تتحكم فيها..
ال يمكنني احلديث هنا عن كل وظائف هذه األماكن بحسب ما تشري إليه
النصوص ..ولكني أشري هنا إىل وظيفتني فقط:
الوظيفة السياسية :وهي الوظيفة التي ختول هلا التدخل يف كل ما حيصل يف العامل من
أحداث ،إلبراز املوقف الديني احلقيقي منها بعيدا عن سياسات الدول املختلفة
ومصاحلها ..ومن العجيب تغييب هذا الدور اخلطري ..وعن أخطر قضايا األمة وقضايا
اإلنسانية ..ومن العجيب أن يتوىل شأن هذه األماكن أناس ال عالقة هلم بالعلم ،وال
باحلكمة ،وال بالدين ..لريسموا صورة مشوهة هلا ،ولوظيفتها اخلطرية.
الوظيفة احلضارية :وهي أهم الوظائف ..فلو أن هذه األماكن محيت من تأثريات
الدول والسياسات ،وحتولت إىل مثابات للمؤمنني واحلكامء ،ألصبحت مركزا للجامعة
اإلسالمية املوحدة ،بل مركزا للجامعة اإلنسانية ..جيتمع فيها حكامء العامل ،ليحموا العامل
من آثار ساسته واملستبدين فيه.
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وإذا حصل ذلك ،فإنه يمكن للمسلمني بمدارسهم وطوائفهم مجيعا أن يؤسسوا
جامعاهتم ومدارسهم ،وأن يقيموا حلقات درسهم ،ليحصل االحتكاك بني الطوائف
مجيعا ..واالحتكاك هو الذي يولد االعتدال ،ويمكن التعارف الذي حيمي من التطرف.
ولو أن األمة منذ بداياهتا األوىل حفظت هلذه األماكن حرمتها ،وتركتها ألهل الدين
والعلم ،حيتك بعضهم ببعض ،ومل تتدخل السياسة بينهم ،ومل تتدخل يف الدين ..لكان
لإلسالم شأن آخر..
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التطبيع مع الصهيونية ..والعلامء
ال يمكنني أن أكذب عىل مجيع علامء املسلمني يف مجيع الفرتة السابقة ،فأذكر أن هلم
ميوال إىل التطبيع مع الكيان الصهيوين الغاصب ..فلهم من الترصحيات الكثرية ما يفند
دعواي.
لكني ال أستطيع أن أجزم أن هذا املوقف سيبقى دائام ،وخالل الفرتة احلالية ،أو
خالل األيام واألسابيع القادمة ،ألن هناك حركة حثيثة متسارعة من بعض هؤالء ال تقل
عن حركة ا لسياسيني تتوجه نحو هذا املضامر أو هتون منه ،أو تعطيه املرشوعية ،أو بعض
املرشوعية ،وهي لذلك ال تزال تبحث يف متون الرتاث لتخرج به يف الوقت املناسب ..وما
أسهل أن جتد ذلك.
وقد دعاين إىل هذا كالم كثري سمعته هذه األيام يف بعض الدول العربية ،ومن بعض
كبار العلامء املتبوئني ألعىل املناصب العلمية والدينية فيها..يدعو فيه املتحمسني إىل مواجهة
املرشوع الصهيوين إىل استعامل احلكمة والروية واهلدوء ،ويذكر أن هناك أعداء ال يقلون
خطرا ،وينبغي التنبه هلم ،ويذكر يف نفس السياق أن رسول اهلل  دخل يف جوار املطعم بن
عدي املرشك ..ويكررها مرات كثرية ..ويضع يف كالمه سطورا عىل املرشك ..وينبه إىل أن
املرشك أكثر كفرا من الكتايب ..وهو بالتايل أكثر كفرا من اليهود والنصارى ..ولذلك يمكن
القياس عليه..
بل إنه يضيف إىل ذلك فيذكر أن رسول اهلل  رضب أروع األمثلة يف حفظ اجلميل
والوفاء لصاحبه ،فبالرغم من أن املطعم بن عدي مات كافرا ،إال أن رسول اهلل  ظل
حاف ًظ ًا جلميل املطعم بن عدي وموقفه معه حتى بعد موته عىل الكفر قبل غزوة بدر ،فلام
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أرس املسلمون يف غزوة بدر سبعني من املرشكني ،قال ( :لو كان املطعم بن عدي حيا ثم
َ َ
كلمني (طلب الشفاعة) يف هؤالء النتنى لرتكتهم له)
وطبعا . .هو ال يقصد يف كل كالمه املطعم بن عدي ،وال املرشكني ..وإنام هو يضع
اللبنة األوىل للذين يتوقفون يف التطبيع ،واللبنة هي جواز االستجارة بالعدو ،وفضل
اإلحسان إليه..
وإرسائيل عنده ليست أكفر من املطعم ..وإيران ليست أقل عداوة لرسول
من املرشكني.
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اهلل 

الربيع العريب ..والقدس
ال أخفي عليكم ،وال عىل نفيس أين استبرشت كثريا ببدايات الربيع العريب ،وخاصة
يف هنجه املسامل ،أي يف تونس ومرص وليبيا قبل حتوله إىل نزاع مسلح..
لكني ـ وبعد حتوله إىل نزاع مسلح ـ وبعد أن رأيت كبار علامء األمة ،وقادهتا
الروحيني ،و خاصة من أبناء احلركة اإلسالمية يتوسلون للناتو وأمريكا عرفت أن األمر
كان جمرد خدعة وكذبة كبرية لوجوه متعددة:
أوهلا أن هذا الربيع مل يقصد كل اململكات املمتلئة بالفساد ،والتي ال تعرف أي قيمة
للديمقراطية ،وال حلقوق اإلنسان ..بل العجيب أن تلك اململكات نفسها صارت راعية
له ،وداعية إليه.
وثانيها أن هذا الربيع مل يتعرض لقضايا األمة الكربى ،ومل يرش إليها ،فقد كان يكتفي
بالدعوة للحرية املتمردة عىل كل الضوابط..
وثالثها أن هذا الربيع مل يكن حيمل أي مضمون فكري ،سوى التمرد ،وهلذا مل يكن
شعاره [إصالح األنظمة] وإنام كان شعاره [إسقاط األنظمة] ..وليس بعد إسقاط األنظمة
سوى الفوَض.
ورابعها أنه مل يتول القيادة الروحية والفكرية هلذا الربيع أصحاب حكمة وروية
وعقل وتدبري ،وإنام توىل قيادته صبية وشباب ،وعلامء ال يقلون عنهم طيشا وهتورا.
بعد كل هذا اقتنعت متاما أن هذا الربيع ما هو إال قنبلة وضعت يف جسم األمة
لتلهيها عن وحدهتا وحقيقتها وقدسها..
لقد كان هذا الربيع هو املقدمة التي سمعنا نتيجتها هذه األيام ..فقد أدرك الغرب،
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وعىل رأسهم الشيطان األكرب أن األحقاد التي حيملها املسلمون عىل بعضهم بعضا أكرب
بكثريمن األحقاد التي حيملوهنا عىل أعدائهم الصهاينة ..وهلذا كانت هذه الفرصة إلعالن
القدس عاصمة لليهود ألن املسلمني املمتلئني باألحقاد ال حيق هلم أن يترشفوا بانتساهبم
هلا ..فلم نر طيلة الفرتة املاضية هيوديا يقتل هيوديا بسبب طائفته عىل الرغم من أن الطوائف
اليهودية مساوية لعدد أفراد اليهود.
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اجلامعات اإلسالمية ..والقدس
من أبشع صور الرتاجع الذي وقعت فيه اجلامعات اإلسالمية ،وخصوصا السياسية
منها ،موقفها من قضايا األمة ،وخاصة القضية الكربى [القضية الفلسطينية] ،والتي كانت
فرصة عظيمة لتوحيد األمة وجتميع صفوفها ،وبث الوعي بينها ،والتنبيه إىل أعدائها
احلقيقيني ..يف نفس الوقت الذي كانت فيه من أعظم األسباب التي تعطي مصداقية هلذه
اجلامعات ،وحتصد هلا الكثري من املؤيدين واألتباع.
لكن بحلول فتنة [الربيع العريب] بدأت هذه اجلامعات ترتاجع عن هذه القضية ،بل
سمعنا من قاداهتا السياسيني من يتزلف للصهاينة ،ويزعم أنه ال معركة بيننا وبينهم ،بل إن
هناك أنواعا من التحالفات والصداقات احلميمية يمكن أن تقام..
وسمعنا من قادهتا الروحيني من يتحدث حديثا لطيفا عن العدو الصهيوين،
وديمقراطيته يف نفس الوقت الذي يصب جام غضبه عىل أمته ،وقادة أمته ،بطريقة فجة
غليظة.
لعل الكثري يربر هذا السكوت بأن الفرصة مل تتح هلا ..ولكن متى كانت اجلامعات
تنتظر الفرص ،وهي التي كانت حترك الشوارع ألبسط األسباب ،ومتأل الدنيا رصاخا ألجل
قضايا خمتلف فيها ..ومتأل الفضاء ضجيجا ألجل محالهتا االنتخابية ..فهل محالهتا
االنتخابية ..أهم من القدس وفلسطني وقضايا األمة؟
ال بأس ..فليعتربوها محلة انتخابية ،وينهضوا بكل ما لدهيم من قوة ،ليعيدوا
ألنفسهم اعتبارها ،وليكسبوا أنصارا جددا ..ومؤيدين جددا ..وليعيدوا بوصلتهم إىل
قبلتها احلقيقية ،وخيرجوا من تلك املصيدة التي وضعها هلم أعداؤهم وأعداء األمة
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ليفككوها ،وينرشوا الفتن بينها.

24

ال تلوموا أمريكا
ال تلوموا أمريكا ألهنا نقلت سفارهتا من [تل أبيب] ،وهي أرض عربية حمتلة إىل
[القدس] ،وهي أرض حمتلة أيضا ..مثلها مثل حيفا ويافا واخلليل وجنني والنارصة ..ومثل
الضفة الغربية وغزة؟
ال تلوموها ..بل لوموا أنفسكم أنتم الذين رحتم تستبدلون القضية الفلسطينية
بالقضية السورية والقضية الليبيبة والقضية العراقية.
لوموا أنفسكم ،فأنتم الذين استبدلتم العدو الصهيوين بالعدو اإليراين ..وأصبحتم
تطلقون عىل بني صهيون [إرسائيل] ،وتطلقون عىل إخوانكم الفرس [صفويني وجموسا]
لوموا أنفسكم ،فأنتم الذين مل تعرتضوا عىل أمرائكم الذين أعطوها مئات املليارات
من الدوالرات ..ومل تعرتضوا عىل علامئكم الذين توسلوا إليها لترضب سوريا والعراق
ولبنان لتخلصكم من املرشوع الصفوي.
لوموا أنفسكم ،فأنتم الذين خونتم من يعتربها الشيطان األكرب ،وصادقتم من
يعتربها املالك الرحيم ..أليس إمام حرمكم هو الذي اعتربها قبلة السالم ،وحاميه؟
لوموا أنفسكم ،فأنتم الذين تتفرجون عىل أطفال اليمن ،وهم يبادون من طرف
احلليف األكرب ألمريكا ،ثم ال تسكب لكم دمعة ،وال هيتز لكم عرق ..أتراكم تعتربون
اليمن أقل شأنا من فلسطني؟ أم تراكم تعتربون الطفل اليمني أحقر من الطفل الفلسطيني؟
اعذروين أن أستبدل لومي ألمريكا بشكرها ..فشكرا هلا ،ألهنا أرتكم حقيقتها التي
حاولتم كل جهدكم أن تسرتوها ..وانتظروا أياما قريبة تعلن فيها فرنسا وبريطانيا وكل
الدول التي تلحسون أحذيتها لرتَض عنكم نفس قرار أمريكا ..فام ذلك ببعيد.
25

أمراء العرب ..والسباق نحو إرسائيل
وأخريا خلع أمراء العرب وملوكهم تلك األقنعة الكاذبة التي كانوا يضحكون هبا
عىل املغفلني ،ويصورون هلم أهنم رمز النخوة والشهامة واملروءة ،وأهنم ورثوا شجاعة
عنرتة ،وكرم حاتم ،ونخوة الزير املهلهل ،وأهنم أصحاب السيادة واملجد والسؤدد ،وأهنم
أوىل برسول اهلل  من غريهم من الشعوب.
لقد ضاعت كل تلك الكلامت يف مرجل خياناهتم الذي تفوح روائحه النتنة كل
حني ..وها هي اليوم قد بلغت أوجها ،حيث صار الكل عبيدا أمام سيدهم اإلرسائييل
واألمريكي واألورويب ،وختلوا عن كل تلك األوسمة التي كانوا يلبسوهنا زورا وهبتانا،
ولبسوا بدهلا نياشني اخليانة واللصوصية واإلجرام.
كانوا سابقا ـ خوفا من شعوهبم أو حياء منهم ـ يديرون خياناهتم حتت الطاوالت،
وبعيدا عن اإلعالم ،وحيرضون معهم من رجال الدين من يمسح كل آثار جرائمهم،
وحيرضون من رجال الفن ،من حيول من جرائمهم املكتومة بطوالت موهومة.
لكنهم اليوم ختلوا عن كل ذلك احلياء الذي كان يلبسهم عند ممارسة كل خيانة،
وصاروا أصحاب جرأة وشجاعة ومهة ،ألن شعوهبم مل تعد يف مستوى التحدي ،بل
صارت ال ختتلف عن ذلك الشعب الذي رباه فرعون عىل عينه؛ والذي قال تعاىل يصفه:
ِ ِ
است َ
م كَا ُنوا َق ْو ًما َفاسقنيَ ﴾ [الزخرف]54 :
َخ َّ
ف َق ْو َم ُه َف َأ َطا ُعو ُه إِ َّهنُ ْ
﴿ َف ْ
وكيف ال تكون كذلك ،وهي التي كانت تطبل لرضب سوريا والعراق وليبيا وإثارة
الفتن فيها ،وهي التي كانت تغرد ضد كل اجليوش العربية ،وتفرح لكل وابل من
الصواريخ يسقط عىل أطفال اليمن ..لكنها اليوم ،وبعد أن صار رؤساء الكيان الصهيوين
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املحتل ووزراؤه يزورون أراضيهم عالنية بعد أن كانوا يزوروهنا رسا ،وال أحد يواجه ،وال
بحت وهي حترض عىل الفتن ،وعىل إبادة اجليوش
أحد ينكر أو ينتقد ،ألن أصواهتم ّ
العربية.
لست أدري ما أقول لتلك الشعوب التي حيكمها أولئك امللوك األمراء ،وهل
يمكنني أن أمحلهم جرائر ملوكهم وأمرائهم؟ وكيف ال يمكنني ذلك؟
وهل يمكن لشعب صاحب عقل أن يرى ملكه وهو هيدر كل ثروته ،ويدفع منها
مئات املاليري ألعدائه ،ثم يقف ساكنا ،ال ينبز ببنت شفة يف نفس الوقت الذي فتح فمه
بكل ألوان البذاءة عندما تعلق األمر برؤساء دول أخرى ،مل يفعلوا عرش ما فعله ملوكه
وأمراؤه؟
وهل يمكن لشعب يف هذا العامل املتطور أن يرَض باستبداد أرس مملوءة بالعفن حتكمه
برغباهتا وأهوائها ،ثم يزعم بعد ذلك أنه إنسان حر ،بل يزعم أنه أفضل الشعوب ،وأنه
يمثل خري أمة أخرجت للناس؟
ال يمكنني أن أجيب عىل هذه األسئلة ،ولكن هذه الصور التي تأيت كل حني عن
زيارات رؤساء وملوك الصهاينة إلخواهنم يف اإلجرام العريب ،إن مل حترك ساكنهم ،ومل يثر
نخوهتم ،ومل تستفز شهامتهم ،فهذا ال يعني سوى يشء واحد ،وهو أن هذه الشعوب مثل
ملوكها وأمرائها ليست سوى أكذوبة ،و﴿رس ٍ ِ ٍ
ِ
حي َس ُب ُه ال َّظ ْم ُ
اب بِقي َعة َ ْ
َ َ
آن َما ًء َحتَّى إ َذا َجا َء ُه َمل ْ
َجيِدْ ُه َش ْيئًا﴾ [النور]39 :
وال أقول هلذه الشعوب سوى ما قاله رسول اهلل  حمذرا هلم من هذه اخلنادق التي
وضعوا أنفسهم فيها( :ويل للعرب من رش قد اقرتب ،فتن كقطع الليل املظلم يصبح
الرجل مؤمنا ،ويمسى كافرا ،يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل ،املتمسك يومئذ بدينه،
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()4

كالقابض عىل اجلمر)
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ملاذا كف احلمري عن النهيق؟
عندما كانت احلرب الناعمة تأكل األخرض واليابس يف دولنا العربية املمتلئة بالكآبة
والتمزق ،كان اخلطباء والفقهاء ورجال الدين كلهم حيملون أعواد الثقاب وخزانات
البنزين ،ويشعلون النار يف كل حمل ،ويدعون أن احلديث يف السياسة من الدين ،وأنه ال
يمكن هلم أن يسكتوا عن االستبداد ،حتى لو قضوا عىل ثلثي الشعوب العربية ،بل حتى لو
مل يبقوا عىل واحد منها.
وكان من هؤالء ثلة كبرية معروفة أعلنت النفري العام ،كالقرضاوي أبو الفتنة
األكرب ،وحممد حسان ،والعريفي ،والقرين ،والريسوين ،والضاري ،والديلمي ..وغريهم
كثري ..كل عرب عن ذلك بطريقته اخلاصة.
لكن بمجرد أن بدأت نريان تلك الفتنة ختمد ،لتلد فتن جديدة أخرى ،ال تقل عنها
خطورة مثل رضب اليمن ،واستعامل كل الوسائل للقضاء عىل شعبها ،ومثل تلك الفضيحة
الكربى التي فضح هبا رأس االستبداد العريب ،والزيارات املتوالية ألعمدة الكيان الصهيوين
للدول العربية ،وخصوصا اخلليجية منها ..سكت اجلميع ،وكأهنم بلعوا ألسنتهم ،بل راح
بعضهم يرصح بأنه ال يريد أن يتكلم يف السياسة ،ألن السياسية ليست من الدين.
وهكذا بقدرة قادر حتول أولئك النارشون للخراب ،والداعون للفتنة زهادا ورعني
ال يريدون أن يلطخوا ألسنتهم بالسياسة النجسة ،مع أهنم يف حياهتم مجيعا كانوا عبيدا
مأجورين لسادهتم ،يفتون بحسب ما يطلبون ،ويرقصون بحسب النغامت التي يرددوهنا
عىل مسامعهم.
فهم الذين دعوا إىل اجلهاد يف أفغانستان ،وأرسلوا خرية شباب األمة ليقتلوا فيها،
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ال د فاعا عن أفغانستان ،وإنام ألن السيد األمريكي احتاج إىل من يدعمه يف احلرب الباردة
مع االحتاد السوفيتي ،فاستأجر بعض احلمري ليقوم بذلك.
وهكذا عندما احتاج إىل متزيق سورية وليبيا والعراق وكل الدول العربية القريبة من
إرسائيل ،راح يستعمل نفس احلمري ،لتنهق بنفس النهيق الذي حفظته وتعودت عليه؛
فمألت أرض العرب روثا وهنيقا ونجاسة ودمارا.
لكن عندما أصبح األمر مرتبطا بالقواعد األمريكية يف اخلليج ،والدول التي
تساندها ،مل ينبزوا ببنت كلمة ،ومل يطلبوا من ملوكهم وأولياء نعمتهم أن يكفوا عن إرسال
تلك املعونات الكربى ألمريكا وإرسائيل ،ومل يطلبوا منها أن تكف عنرتيتها عىل
املستضعفني يف اليمن ،ومل يطلبوا منها أن تكف عن تطبيعها وتعاوهنا مع إرسائيل ،ومل
يطلبوا منها أن خترج أولئك املعارضني من السجون السعودية واخلليجية ،والذين ُهيددون
كل حني باإلعدام ،ومل يطلبوا منها أن تقف مع أولئك املجاهدين الغزاويني الذين يقابلون
املحتل الصهيوين بصدورهم العارية.
والسبب بسيط هو أهنم حرموا عىل أنفسهم احلديث يف السياسة الذي أوجبه عليهم
الرشع املقدس ،يف الوقت الذي فتحوا أفواههم بكل النجاسات املرتبطة هبا ..فهل بقي
هلؤالء حرمة؟ وهل ما زالت حلومهم مسمومة حيرم االقرتاب منها؟ وهل ما زالت هلم
حصانة دينية متنع من انتقادهم ،بل من توبيخهم ،بل من كيل كل هتم العاملة هلم؟ وهل
نشفق عليهم ،فال نطلق عليهم لقب احلمري ..مع اعتذارنا للحمري؟
إذا فعلنا ذلك ،فإننا ال نقرأ القرآن الكريم ،وال نعرتف بموازين العدالة اإلهلية ،فاهلل
تعاىل حذر من أن يصري علامء هذه األمة مثل محري بني إرسائيل الذين هجاهم ،فقالَ ﴿ :م َث ُل
وها كَم َث ِل ِْ
مح ُلوا التَّورا َة ُثم َمل َ ِ
حي ِم ُل َأ ْس َف ًارا بِئ َْس َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذي َن ك ََّذ ُبوا
ا َّل ِذي َن ُ ِّ
احل َام ِر َ ْ
حيم ُل َ َ
ْ َ َّ ْ ْ
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ِ

ِ

ِ

بِآ َيات اهللَِّ َواهللَُّ َال َ ْهيدي ا ْل َق ْو َم ال َّ
ظاملنيَ ﴾ [اجلمعة]5 :
وأخرب أهنم يضلون الناس ،ويتاجرون بالدين ،ويتالعبون بالفتاوى ،فقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا
ا َّل ِذين آمنُوا إِ َّن كَثِريا ِمن ْاألَحب ِار والر ْهب ِ
ون َأ ْم َو َال الن ِ
َّاس بِا ْل َباطِ ِل َو َي ُصدُّ َ
ان َل َي ْأ ُك ُل َ
ون َع ْن
ً َ ْ َ َ ُّ َ
َ َ
َس ِب ِ
يل اهللَِّ﴾ [التوبة]34 :
وهكذا أخرب رسول اهلل  أن كثريا من علامء األمة سيتحولون إىل محري مثل محري بني
إرسائيل ،وسيصبحون جمرد مراكب للساسة واملستبدين والظلمة يركبوهنم ،وحيملون
عليهم كل ما شاءوا من مظامل ،ففي احلديث قال رسول اهلل ( :ألنا من غري الدّ ّجال أخوف
األئمة املض ّلني)
عليكم من الدّ ّجال) فقيل :وما ذلك؟ فقال( :من ّ

()5

( )5أمحد.
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إىل املتباكني عىل احلمري
أعتذر لكل الذين تباكوا عىل احلمري ..وهلم احلق يف ذلك ،فأنا أيضا عاتبت نفيس
كثريا عىل ما كتبته عنها؛ فهي مل تسفك دما ،ومل تفسد أرضا ،ومل تفعل شيئا تالم عليه.
هي تبدأ حياهتا وتنهيها بذلك األكل احلالل الطيب الذي تقلعه بأسناهنا من
األرض ،ثم متيض حياهتا مجيعا بنفس الوترية ،تكد وجتد؛ فال تبني قرصا ،وال تتوىل منصبا،
وال تقبل هدايا األمراء ،وال رشاوى امللوك ،وال تظهر عىل شاشات الفضائيات لتفتي بقتل
إخوهتا من احلمري ،وال بإبادة مزارع أصحاهبا من الفالحني ،بل تظل خملصة هلم إىل أن
يتوفاها اهلل ،وهي بذلك اإلخالص والتجرد.
ومل نسمع يف يوم من األيام ،وعىل مدار التاريخ بأن محارا دعا محارا إىل إسطبله ،ثم
قطعه إربا إربا ،ثم دعا من فقهاء احلمري من يربر له فعلته ،ويثني عليه بسببها ،ومل نسمع
كذلك أن محارا دخل مسجدا ،وراح حيرض احلمري بعضها عىل بعض ،ومل نسمع أبدا أن
محارا وصف صديقه الذي رفض العمل عند سيده بكونه رافضيا ،وال محارا نبز محارا بغري
اسمه الذي سامه اهلل به؛ فسامه ثعلبا ماكرا ،أو ذئبا خمادعا ،أو حية رقطاء.
نعم لكم احلق يف اعتبار صوت احلمري منكرا ومزعجا ،ولكن ليس لكم احلق يف
اعتباره أكثر إزعاجا من تلك األصوات املمتلئة باحلقد والكراهية ،والتي سفكت بسببها
الدماء ،وهتكت األعراض ،وامتأل البرش واحلجر عذابا وآالما ..وأنا أضمن أمام كل العامل
أنه لو مل نسمع يف األرض إال هنيق احلمري ملا ظهر الفساد يف الرب والبحر ،ذلك أن الفساد
الذي ظهر ليس بسبب هنيق احلمري ،وإنام بسبب هنيق البرش.
وبعد هذا ال حتسبوا أنكم وحدكم تعرفون اهلل وتعبدونه ،فاحلمري أيضا تعرف رهبا،
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وهي تذكره وتسبحه وحتمده ،وربام تفعل ذلك أكثر منكم ،وربام تفعله بصوهتا الذي ترونه
مزعجا( ،)6وقد أشار رسول اهلل  إىل ذلك يف قوله( :ال ترضبوا وجوه الدواب ،فإن كل
()7

يشء يسبح بحمده)

ويف حديث آخر هنى رسول اهلل  عن اختاذ احلمري وغريها كرايس ،وعلل ذلك
بذكرها هلل ،فقد روي أنه مر عىل قوم وهم وقوف عىل دواب هلم ورواحل فقال
هلم(:اركبوها ساملة ،ودعوها ساملة ،وال تتخذوها كرايس ألحاديثكم يف الطرق واألسواق،
()8

فرب مركوبة خري من راكبها ،وأكثر ذكرا هلل منه)

وقد قال بعض الصاحلني مصورا هذا(:ما أحد سب شيئا من الدنيا دابة وال غريها،
ويقول :أخزاك اهلل أو لعنك اهلل إال قالت :بل أخزى اهلل تعاىل أعصانا هلل تعاىل)
وامليزة التي تفرق تسبيح احلمري عن تسبيح البرش أن احلمري مل تتاجر أبدا بذلك
التسبيح ،وال بذلك احلمد ،ومل تطلب من البرش أن يقتل بعضهم بعضا ألجل ذلك التسبيح،
بل هي تسبح اهلل ،وتعيش مع التسبيح كل ألوان السالم؛ فلم نسمع أبدا أن محارا ارتدى
حزاما ناسفا ،ثم فجر نفسه يف عرس احلمري أو والئمهم ،وهو يسبح اهلل ويكربه ،ومل نسمع
أبدا أن محارا ذبح محارا وهو يكرب اهلل ..بل مل نسمع يف التاريخ أن محارا قتل محارا ،أو جاء
باملنشار وقطعه ـ كام يفعل البرش ـ إربا إربا.
ولذلك أعتذر بشدة للحمري ،وأقدر كل تلك األصوات التي انتقدتني لكوين
زججت هبا يف هذه املتاهة التي قام هبا شياطني البرش ،ليحققوا املرشوع الشيطاين عىل

( )6ويشري إىل هذا ما ورد يف احلديث من هنيه  عن قتل الضفدع ،وعلل ذلك بقوله (:نعيقها تسبيح) رواه النسائي وأبو الشيخ وابن مردويه..
( )7رواه أبو الشيخ يف العظمة وابن مردويه.
( )8رواه أمحد..
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األرض ،ويمألوا األرض غواية بعد أن مألها اهلل هداية.
ولكني أقول هلم ،بأن املشبه به يف املثال ليس متساويا مع املشبه يف كل الوجوه؛ فأنا
مل أذكر احلمري باعتبارها شبها مطابقا ألولئك املتاجرين باسم اهلل ،واملضلني خللقه ،وإنام
ذكرته بناء عىل غفلتهم ،وعىل جعل ظهورهم مطية لركوب كل الشياطني ،وخصوصا
الشيطان األكرب.
وق د دفعني إىل ذلك القرآن الكريم ،فهو الذي علمنا ذلك التشبيه؛ وهو الذي
وصف علامء أهل الكتاب الذين حيملون كتب اهلل وال يفقهون ما فيها بكوهنم أشباه احلمر،
وها كَم َث ِل ِْ
مح ُلوا التَّورا َة ُثم َمل َ ِ
حي ِم ُل َأ ْس َف ًارا بِئ َْس َم َث ُل
فقد قال تعاىلَ ﴿ :م َث ُل ا َّل ِذي َن ُ ِّ
احل َام ِر َ ْ
حيم ُل َ َ
ْ َ َّ ْ ْ
ات اهللَِّ واهللَُّ َال هي ِدي ا ْل َقوم ال َّ ِ
ا ْل َقو ِم ا َّل ِذين ك ََّذبوا بِآي ِ
ظاملنيَ ﴾ [اجلمعة]5 :
َ
َ ُ َ
ْ
ْ َ
َْ
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا َّل ِذي آ َت ْينَا ُه آ َياتِنَا َفان َْس َل َخ ِمن َْها َف َأ ْت َب َع ُه
بل شبههم بالكالب؛ فقالَ :
َان ِم َن ا ْلغ ِ
َاوي َن َو َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َلكِنَّ ُه َأ ْخ َلدَ إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ان َفك َ
الش ْي َط ُ
َّ
ض َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه
ِ
ِ
ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
َرت ْك ُه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذي َن ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا
ب إِ ْن َحتْم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ

َفا ْق ُص ِ
ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾ [األعراف]176 ،175 :
ص ا ْل َق َص َ
وهكذا فعل علامؤنا ،وقد كتب أحدهم كتابا جعل عنوانه [فضل الكالب عىل كثري
ممن لبس الثياب]( ، )9وال مانع يف أن يكتب أحدنا كتابا ،وجيعل عنوانه [فضل احلمري عىل
أذناب كل ملك أو أمري]

( )9هو كتاب ألفه الشيخ العالمة أبو بكر حممد بن خلف بن املرزبان املتوىف عام 309هـ ،وذكر فيه ماقيل يف الكلب من أقوال الشعراء واألحاديث الرشيفة
وأقوال احلكامء ،ووصايا اآلباء لألبناء يف اإلحسان إىل الكلب ،وأخبار األدباء فيه ومنافعه.
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سيد كل اجلبهات
يف جبهة املقاومة للعدو الصهيوين كان البطل الصنديد الذي أسقط أسطورة العدو
الذي ال يقهر ،وأسقط معها كل أساطري الرعب التي أمجع عليها اإلعالم العاملي بمعونة
اإلعالم العريب ..وحول من إرسائل إىل كيان هش كهشاشة بيت عنكبوت.
ويف جبهة مقاومة التكفرييني واإلرهابيني واملتطرفني كان صاحب الراية التي ال
تسقط ،وبسببه سقطت رايات النرصة وداعش واجليش احلر وجيش اإلسالم وفيلق
اإلسالم ،وكل الرايات التي مونتها إرسائيل وأمريكا ودول اخلليج.
ويف جبهة املقاومة السياسية كان سياسيا حمنكا يعرف كيف يدير أمور السياسة
وحيفظ التوازنات ..وحيفط معها مجيع القيم األخالقية الرفيعة ..ومع كونه صاحب قوة ال
تغلب إال أنه مل يستعملها إال مع العدو اخلارجي ..يف سلوك مل يعرف التاريخ مثله.
ويف جبهة مقاومة املشاريع التقسيمية كان مثاال للذي يتحدث باسم األمة ،ال باسم
الطائفة ،ويوزع هدايا انتصاراته لإلنسانية ال لقومه أو بني مذهبه وطائفته ..فطائفته هي
احلق املجرد الذي أخلص نفسه له وعاش من أجله.
ويف جبهة املقاومة السلوكية كان شيخا مرشدا ،ومربيا روحيا ،وداعية إىل اهلل عىل
بصرية ..كلامته تنفخ الروح يف قلوب املوتى ،وتعيد هلا احلياة.
وهكذا كان وال يزال سيدا يف كل اجلبهات ..وكل املواقف ..هو سيد يف تواضعه
وأدبه وحلمه وعلمه ..وهو سيد يف روحانيته وسموه وتوجهه للمأل األعىل وزهده يف كل
املغريات ..وهو سيد بمواقفه الصلبة التي حاول كل العامل أن يثنيها أو يزحزحها ،فلم
يستطع.
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شكرا هلذا السيد الذي أتاح لنا أن نرى القيم الرفيعة كلها متمثلة يف شخصه الذي
كان نموذجا رفيعا للمسلم الذي ورث النبوة والوالية ..ومثلهام أحسن متثيل.
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حيث جيب أن نكون سنكون
مل هيتز قلبي لكلمة كام اهتز هلذه الكلمة ..ألن قائلها مل يكن جبانا رعديدا يرهب
أعداءه الكثريين ،وال صاحب مصالح خياف عىل مصاحله ،وال طالب جاه خياف عىل
سمعته.
بل كان عبدا خالصا يف عبوديته ،قد ترشب الصدق واإلخالص والتجرد ،وحدد
بوصلته بكل دقة ،وصار يدور معها حيث دارت ،ال يبايل بسايكس بيكو وحدوده ،وال
بالربوغندا اإلعالمية وتشوهياهتا..
مل يكن يبايل إال بيشء واحد هو احلق الذي انتهض لقيامه ،والراية التي توىل رفعها،
واملقاومة التي رشحته لسيادهتا ..وأثبت جدارته بتلك السيادة ..فهو اجلبل الذي ال حتركه
األعاصري ..واألرض الثابتة التي ال هتزها الزالزل ..والقامة الفارعة التي يسقط أمامها كل
األقزام ..واملرآة الواضحة التي تكشف كل األقنعة.
هنيئا لنا بأن نسمع كلامته ..وهنيئا لنا أنا عشنا زمنه ..وهنيئا لنا ألننا نعرفه ..وهنيئا
لنا ألننا مل نقع ضحايا الشياطني التي راحت تشوهه.
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حزب اهلل ..وأرسار الوعد الصادق
حزب اهلل هو احلزب الوحيد الذي صدق يف كل وعوده ،وانترص يف كل معاركه،
واستطاع أن يمثل القيم األخالقية واحلضارية أحسن متثيل ،وهو الذي رفع رأس األمة
الذي انخفض لفرتة طويلة ،يف نفس الوقت الذي أذل فيه الكيان الصهيوين بعد أن بنى له
األعراب قصورا من الكربياء.
ولذلك كان حريا بكل عاقل أن يعرف أرسار قوته ومصداقيته ،وأرسار وعوده التي
ال تتخلف ،ومل كان أهال لكل تلك االنتصارات؟ ..ومل كان أهال ألن يتحول يف فرتة قصرية
من جمموعة جماهدين بأسلحة بسيطة إىل قوة إقليمية يتحدث عنها كل رؤساء العامل ،بام فيهم
رؤساء القوى العظمى أنفسهم؟ ..أما اجلرائد واملجالت والقنوات الفضائية ،فهي ال
تتوقف عن احلديث عنه ،وكيل كل السباب له ،لعلها تنفس عن بعض غيظها منه ،وحقدها
عليه.
ونبادر ،فنقول بأن اعتبار صوارخيه وعتاده من األسلحة هي رس قوته ومصداقيته،
ليس جوابا كافيا ،ذلك أن الدول العربية ،وخاصة اخلليجية منها ،متلك من العدد والعدة
واألسلحة املتطورة ما ال يمكن قياسه بام يملكه حزب اهلل ،وهي مع ذلك تتمرغ يف اهلزائم؛
فال تدخل معركة إال وتنهزم فيها رش هزيمة ،وال تنطق بوعد إال وتغري عليه جحافل األيام؛
فتخلفه.
ولذلك كان للعاقل أن يبحث عن أرسار أخرى ،وهي أرسار يعرفها العدو
يقر هبا ،ويذعن هلا ،ويتحدث عنها ،ويرصح بذلك ،ومن شاء أن
والصديق ،لكن العدو ّ
يتعرف عىل ذلك ،فليشاهد ما تبثه القنوات الفضائية للكيان الصهيوين ،وليقرأ ما تكبته
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صحفها.
أما الصديق ،أو من ينبغي أن يكون صديقا ،وهم العرب ،فهم يأبون اإلقرار،
ويظلون يسمون احلزب الذي حتول إىل قوة إقليمية باسم [املليشيات] يف نفس الوقت الذي
يعرتفون فيه بوجوده السيايس ،وبكونه القوة السياسية الكربى التي اختارها الشعب
اللبناين ..لكنهم يرفضون اإلقرار له باالنتصار ،ألن إرسائيل عندهم كيان ال ينهزم،
واإلرهابيون الذين انترص عليهم احلزب يعتربوهنم ثوار وجماهدون ،وال ينبغي احلديث عن
هزيمتهم حتى ال يساء إليهم.
لكنا إن تركنا هؤالء مجيعا ،وذهبنا نبحث عن احلقيقة بموضوعية وحياد ،فسنجد
أربعة أرسار كربى ،كانت هي السبب يف كل تلك االنتصارات؛ فاهلل ال يعطي نرصه إال ملن
وفر أسباب ذلك:
وأول تلك األسباب هي القيادة الرشيدة للحزب ،واملتمثلة يف سامحة السيد حسن
نرص اهلل ذلك الرجل الذي اجتمعت فيه كل خالل الزعامة؛ فهو صاحب قوة وأنفة
وشهامة ،ويف نفس الوقت هو صاحب لني ورمحة وعاطفة جياشة ..وهو صاحب روحانية
وإيامن عميق ،ويف نفس الوقت هو صاحب فكر اسرتاتيجي ملهم ،وعقل جبار ..فهذا
الزعيم ركن أسايس يف االنتصارات ،ذلك أنه يمثل حزب اهلل أحسن متثيل ،بل يمثل األمة
بقيمها الرفيعة أحسن متثيل..
ولألسف كان يمكن هلذا الزعيم أال يكتفي بعد كرسه هليبة إرسائيل ،وحتويلها إىل
بيت عنكبوت ،أن يتحول إىل زعيم للوطن العريب مجيعا ،لكن احلاقدين أبوا له ذلك ،ألهنم
يعلمون أن زعامته لو امتدت للشعوب العربية التي أحبته لكان يف ذلك قضاء مربما عىل
كل مشاريع اهليمنة ،ولذلك راحوا يكيلون له أنواع التهم ،ويستعملون ترسانة إعالمية
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ودينية ضخمة لتشوهيه ،وتبديل كل مكارمه مساوئ حتى اسمه [نرص اهلل] مل ينجو منهم،
حيث راحوا حيرفونه بام متليه عليهم أحقادهم.
وأما السبب الثاين ،فهو أولئك اجلنود البواسل ،الذين قدموا كل ألوان التضحيات
يف كل احلروب التي فرضت عليهم ،واستحقوا بذلك الوسام الرفيع الذي قلده إياهم
قائدهم وزعيمهم حني أطلق عليهم لقب [أرشف الناس] ،وهم الذين ملئوا تواضعا
وإخالصا وصدقا حتى أن مجهورهم املحب هلم ال يعرفهم إال بعد أن يستشهدوا ،حينها
فقط يدرك مقدار التضحيات التي حتلوا هبا.
وأما السبب الثالث ،فهو تلك البيئة الرشيفة التي احتضت حزب اهلل ،وأمدته بكل
يشء ،بدءا من فلذات أكبادها ،وهي بيئة ال يمكن أن نجد مثلها يف مكان آخر ،وكيف نجد
أبا وأما يدفعان بابنهام الوحيد للمعركة ،وحني ُيرفض طلبهام ،يظالن يبكيان ويرصان إىل
أن يقبل به جنديا يف معركة ،قد يعود هلام شهيدا يف أي حلظة..
وأما السبب الرابع ،فهو تلك األخالق العالية التي حتىل هبا احلزب ،قيادة وأفرادا
ومجهورا ،فهو مع قوته وحتديه للكيان الصهيوين ،وعدم تنازله معه عن أي حق ،جتده يف
نفس الوقت هينا لينا مع أهل بلده ،يتحاور معهم بكل هدوء ،ويتنازل هلم عن الكثري من
حقوقه ،وال يطالبهم بأي تكريم مقابل انتصاراته ،بل يسكت عن كل اإلهانات التي توجه
إليه ،سكوت الرجال أصحاب الشهامة والنبل.
وأما السبب اخلامس ،فهو مبدئيته وإيامنه العظيم بالقيم التي حيملها ،فهو حزب بعيد
عن التفكري الرباغاميت املصلحي ،وقد كان يف إمكانه بعد السمعة العظيمة التي حازها ،أن
يكتفي بذلك ،وأال يدخل يف حرب جديدة مع اإلرهاب لكنه مل يفعل ،ألن مبادئه التي دعته
حلرب إرسائيل هي نفس املبادئ التي دعته حلرب أدواهتا ..وكان يف إمكانه أيضا أن يسكت
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عن اجلرائم التي حتدث يف اليمن ،لكنه مل يفعل ،بل راح يرصخ يف وجه االستبداد والطغيان،
وكان صوته أعىل األصوات ،مع أن أعداءه استعملوا كل ألوان الرتغيب والرتهيب
إلسكاته لكنه مل يفعل ،ألنه صاحب مبادئ ،ال صاحب مصالح.
هذه بعض أرسار قوته ..أما الرس األكرب فهو تلك العقيدة التي متتلئ هبا جوانح
قيادته وجنوده وبيئته احلاضنة ،وهو أعمق األرسار ،ذلك أنه ال يمكن ـ بأدوات التحليل
التي نعرفها ـ أن نفهم رس تلك العقيدة التي جتعل الشاب يندفع إىل أعدائه وحده ،وبكل
رباطة جأش ،ليعود بعد ذلك إما منترصا ،وإما شهيدا.
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حتية للجندي املجهول
يف غمرة االنتصارات ،تنظر مجاهري الناس للقادة ،وتنسب كل االنتصارات هلا ،وهم
غري ملومني عىل ذلك؛ فالقادة حمرتمون ،وخاصة إن قدّ موا من التضحيات ما يربهن عىل
صدقهم وإخالصهم وسالمة مقاصدهم.
لكننا مع ذلك قد نلوم تلك اجلامهري إن غضت برصها عن أولئك اجلنود املجهولني
الذين يقضون حياهتم يف زرع البذور وسقيها إىل أن تثمر بتلك االنتصارات التي نراها.
واللوم يزداد للجامهري ،واجلهات التي توجهها وتغذهيا ،إن فرحت باالنتصارات،
وفرحت بالقادة الذين سامهوا يف حتقيقها ،ولكنها بدل أن تكتفي بتجاهل اجلنود املجهولني،
تستعمل كل الوسائل حلرهبم وتشوهيهم ،مع علمها أنه لوالهم ما حتقق انتصار.
ومن أولئك الذين تصدق فيهم هذه املظلمة من يلقب بـ [العتال] ..ذلك الذي ترك
أجواء بريوت اململوءة برطوبة البحر ،ومجال الشجر ،وسحر الطبيعة ..ليقيض زهرة شبابه
يسري يف الصحارى ،متخفيا ،وهو حيمل الصواريخ املفككة ليوصلها لغزة ،وعرب األنفاق..
ولريكبها بعد ذلك ..ويدرب املقاومني عليها..
هذا اجلندي املجهول هو سامي شهاب ..الذي صورته القنوات الفضائية بصورة
اخلائن املجرم ..والذي أودع سجون مبارك ..ولكن شاء اهلل له أن خيرج منه ليستمر يف دوره
املقاوم ،وبكل التضحية التي قىض حياته ،وهو يامرسها.
ولذلك نقول للذين يباركون للمقاومني الفلسطينني حرقهم للحافلة اإلرسائيلية،
ومواجهتهم للعدو الصهيوين ،ال تنسوا سامي شهاب وإخوانه الصادقني املخلصني من
أبناء أطهر أحزاب األرض وأرشفها وأكرمها وأقدسها ..ذلك الذي غري كل معادالت
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الشياطني ،وأعطانا األمل بأن نصيل يف القدس من جديد.
فلوال ذلك الظهر املبارك الذي كان حيمل صواريخ سام  6السورية ،وفجر 5
اإليرانية ،والكورنيت الرويس ،ما حتقق أدنى انتصار؛ فافرحوا كام حيلو لكم ،ولكن ال حيق
لكم أن تسبوا العريس يف فرحه ،وال حيق لكم أن تتجاهلوا األبطال األخفياء الذين إذا
ذكروا مل يعرفوا ،وإذا غابوا مل يفتقدوا ..فبهم ينزل النرص ،ومنهم تتنزل الربكات ..وهل
تنرصون إال باملخلصني؟
ال أقول لكم :جتاهلوا غريه ..فكل جماهد ،ولو بالكلمة يستحق االحرتام ..ولكن
إن أبيتم إال أن تتكلموا عنه ،وتسيئوا إليه ..فطهروا أفواهكم قبل أن تتكلموا عنه؛ فهو أكرب
من أن تفهموه ،أو تفهمه تلك القنوات الشيطانية التي تيسء إليه.

43

رسالة لسامحة السيد
سامحة األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نرص اهلل.
اسمح لنا ـ سيدنا وموالنا ـ نحن املحبون لك ،واملعرتفون بفضلك علينا أن نتقدم
إليك هبذا الطلب الذي نرجو أن تتأمل فيه ،وأن جتيبنا إليه؛ فنحن نعقد عليكم ـ سيدي ـ
آماال كبرية؛ فاهلل تعاىل جعلكم سببا لوعينا ،كام جعلكم سببا هلدايتنا واستبصارنا ،بام آتاكم
من قبو ل ،وما آتاكم معه من فصاحة لسان ،وبالغة تعبري ،وقدرة عىل تبسيط املعاين
وتوضيحها ،وقدرة عىل خماطبة العقول والقلوب واملشاعر يف آن واحد.
ومن خالل جتربتنا ـ سيدي ـ مع خطاباتكم الرتبوية والوعظية ،وجدنا أهنا ـ بالنسبة
لنا نحن البعيدون عن مناطق الرصاع املحلية واإلقليمية ـ أكثر تأثريا من سائر اخلطابات؛
نوجه من خالهلا أنفسنا وأبناءنا ،بل نستعملها وسيلة لتبليغ اإلسالم املحمدي
فنحن ّ
األصيل؛ فكالمكم سيدي ليس كسائر الكالم ،واجلامهري أكثر ثقة بكم ،وهي أطوع
حلججكم منها لغريكم.
لكن ،وباعتبار أعبائكم الكبرية ،وأدواركم الكثرية ،نجد مادة حمدودة من خطاباتكم
تتعلق هبذه اجلوانب ،وهي فوق ذلك مرتبطة بمناسبات خاصة كأيام عاشوراء ،والعرش
األواخر من رمضان ،وقد خيتلط فيها السيايس بالديني.
ولذلك متنينا ـ سيدي ـ ويف حدود الوقت املتاح لكم ،أن تقوموا بتسجيالت تربوية
ودعوية وتوجيهية وتصحيحية ،تساهم يف الدعوة إىل اإلسالم املحمدي األصيل،
والتمسك به ،وبقيمه النبيلة ،وذلك يف مواجهة الدوائر العاملية التي تسعى لتشويه الدين
وحتريفه.
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ونحن نرجو من اهلل تعاىل الذي نرصكم يف كل حروبكم العسكرية ،كام نرصكم يف
كل مواجهاتكم وسجاالتكم السياسية ،أن ينرصكم يف هذا املجال أيضا ،لتنرشوا قيم
الفضيلة من خالل القرآن الكريم ،أو من خالل أحاديث رسول اهلل  وأحاديث أهل بيت
النبوة.
ولن يكلفكم ذلك ـ سيدي ـ كثريا ،فيكفي أن يسمع الناس آيات القرآن الكريم ،أو
أحاديث رسول اهلل  أو كلامت اإلمام عيل ،أو كلامت غريه من األئمة مرشوحة مبسطة
من طرفكم ،ليعرفوا حماسن القيم التي جاء هبا أئمة اهلدى لثقتهم الكبرية فيكم ،فهم مل يروا
منكم إال الصدق واإلخالص واألخالق السامية النبيلة.
ولن أقرتح عليكم ـ سيدي ـ شيئا يف هذا املجال ،فأنتم أدرى بحاجات الواقع ،ولكن
متنينا لو سمعنا ،وسمع أوالدنا رشوحا مبسطة منكم لرسالة احلقوق ،أو رسالة اإلمام عيل
ملالك األشرت ،أو غريها من رسائله ،أو أن تستثمروا املناسبات املختلفة املرتبطة باألئمة،
لتعرفوا األمة هبم ،وبالقيم النبيلة التي جاءوا هبا ،أو تقوموا بالرد عىل تلك الشبهات الكثرية
ّ
التي تتعلق باإلسالم مجيعا ،أو بمدرسة أهل البيت خصوصا ،كاملوقف من القرآن الكريم،
أو من أمهات املؤمنني أو غري ذلك.
وهكذا ـ سيدي ـ فإن الكثري من املواضيع يمكنكم طرحها بمنهجهم الذي جيمع بني
اإلقناع العقيل ،والتأثري العاطفي ،زيادة عىل ذلك التوضيح والتبسيط الذي جيعل من
احلقائق الكربى سهلة يتناوهلا اجلميع من دون تعب وال مشقة.
ولكم ـ سيدي ـ يف أئمة أهل البيت خري أسوة يف هذا املجال ،فهم مع الظروف
الشديدة القاسية التي مروا هبا ،إال أهنم تركوا لنا ثروة كبرية من املواعظ والدروس
واألدعية التي ال ختاطب جيلهم فقط ،بل ختاطب األجيال مجيعا.
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ولكم األسوة كذلك باإلمام اخلميني ،وغريه من الرجال الكبار الذين قامت عىل
كاهلهم اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،والذين مل متنعهم أعباؤهم الكثرية عن التوجيه
والدعوة والرتبية.
ختاما ،نرجو ـ سيدي ـ النظر يف هذا ،إما بتخري املناسبات املختلفة ،واحلديث فيها
عن هذ ه اجلوانب ،أو بالقيام بتسجيالت ،تنرش عىل وسائل التواصل االجتامعي لتؤدي
دورها يف املقاومة الثقافية والرتبوية ،كام أدت سائر خطاباتكم دورها يف املقاومة السياسية
والعسكرية.
وحفظكم اهلل لنا وألجيال األمة ،وجعلكم سببا هلداية األمة كام جعلكم سببا
لنرصها.
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حزب اهلل ..واإلرهاب
أطلقوا عيل األسامء التي ترون ..وسبوين كام تشاءون ..وصنفوين بحسب ما متيل
عليكم شياطني اإلنسن واجلن ..وهددوين بام جتدونه مرضيا ألحقادكم..
ولكن لن أسكت عن شهاديت هلل يف الزمن الذي حتول فيه املعروف منكرا ،واملنكر
معروفا ،وحتول فيه املجرم مفتيا ..والظامل عادال ..أشعر أين سأحاسب حسابا شديدا عند
اهلل إن مل أدل بشهاديت ..وال هتمني النتائج بعدها ..وليشهد كل واحد منكم بام يراه مناسبا
عند سؤال ربه له..
أما التصنيفات التي تضعوهنا فأنا ال أؤمن هبا ..فإن اهلل أكرم وأعدل من أن يميل
عليه جهلة خلقة ما يفعل بعباده..
أما اإلسالم الذي أعرفه وأدين اهلل به فهو خمتلف كثريا عن اإلسالم الذي تعرفونه،
وتتصورون أنكم تتقربون إىل اهلل به ..اإلسالم الذي أعرفه هو دين اهلل ال دين السلف أو
اخللف ..والقائد الوحيد فيه هو حممد



ال شيخ اإلسالم ،وال رئيس احتاد علامئه..

والكتاب الوحيد الذي هو النور والصفاء وحبل اهلل املمدود إىل عباده هو القرآن الكريم..
وما عداه يعرض عىل هذا الكتاب ،فإن وافقه فبها ،وإن خالفه فال عربة به..
والدين الذي أدين اهلل به ال يعرف سنة وال شيعة وال غريها من الفرق هو دين اهلل
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يش ٍء إِن ََّام َأ ْم ُر ُه ْم إِ َىل
الذي قال يف كتابه﴿ :إ َّن ا َّلذي َن َف َّر ُقوا دين َُه ْم َوكَا ُنوا ش َي ًعا َل ْس َت من ُْه ْم يف َ ْ
اهللَِّ ُث َّم ُينَ ِّب ُئ ُه ْم ِب َام كَا ُنوا َي ْف َع ُل َ
ون﴾ [األنعام ]159 :وتصنيف الناس اىل سنة ومبتدعة حق هلل
وحده ..فال حيق ألحد من الناس أن يصنف أخاه ..بل عىل كل أحد أن يشتغل بالبحث عن
التصنيف املناسب لنفسه ..واهلل وضح لنا يف كتابه صفات املفلحني والناجني والفائزين
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وأصحاب الرصاط املستقيم وغريهم ..تلك هي تصنيفات اهلل ال تصنيفات الذين تصوروا
أنفسهم أوصياء عىل عباد اهلل.
انطالقا من هذه التمهيدات أديل بشهاديت حول احلزب الذي تابعت حركته عرب
وسائل اإلعالم وعرب ما يكتب من حتليالت ووقائع ..كام تابعت غريه من احلركات
اإلسالمية ..وذلك باعتبار ختصيص أوال ..واهتاممي بقضايا األمة ثانيا.
هذا احلزب الذي اتفقت إرسائيل وبعض الدول العربية احلليفة مع إرسائيل عىل
تصنيفه إرهابيا هو يف نظري وبأدلة ال يمكن حرصها أرشف حزب رأيته يف حيايت ،وأكثر
األحزاب إيامنا وتقوى وأداء للرسالة التي ختلفت األمة عن أدائها ..وأعترب أن مواجهته
ومواجهة رجاله الذي يقدمون أنفسهم يف سبيل اهلل كل يوم غفلة وغباء وجهل عظيم..
وأعترب كل ساحة دخل فيها كان له احلق يف ذلك ..وكانت له الرؤية الثاقبة ،بل الرؤية
اإليامنية العميقة ..سواء يف حربه عىل إرسائيل التي وقفت فيها السعودية بساستها وعلامئها
ضده ..بل كانوا يودون لو أن إرسائيل تقيض عليه ..ولكنهم ملا مل يستطعوا فربكوا هذه
احلروب اجلديدة ،وهذا الربيع العريب اجلديد الذي أرادوا من خالله أن يدمروا اجليوش
العربية ألهنا صامم أمان الدول وحافظ وحدهتا.
راجعوا قناة العربية واجلزيرة لرتوا ما هي اهلتافات التي كان اخلليجيون يلقنوهنا
للسوريني املغرر هبم ..كانت كلها هتافات حقد ال عىل النظام السوري وحده ،بل عىل
حزب اهلل وغريه ..تصوروا تلك الدول التي ال متلك دساتري وال تعرف انتخابات أصبحت
حتمل راية اإلنسانية والديمقراطية ..والعلامء الذين يفتون بحرمة املظاهرات يف بالدهم
يفتون بوجوب االنشقاق عىل اجليوش ومواجهتها يف بالد أخرى.
يف هذا الوضع ،وبعد ان بلغ السيل الزبى قام حزب اهلل بوظيفته التي ال تقل عن
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وظيفته يف مواجهة إرسائيل ..قام يف مواجهة كل اإلرهابيني الذين ذقنا يف اجلزائر مرارهتم..
وكان للسعودية والفكر الذي تصدره السعودية اليد الطوىل يف ذلك..
لن أسرتسل يف التفاصيل ..ولكني أريد أن اسال سؤاال واحدا للذين يتغنون
بالطائفية ..أقول هلم ائتوين بتنظيم إسالمي مسلح واحد من الطائفة التي تتبنوهنا يملك كل
تلك الرتسانة من األسلحة ،ومع ذلك يتعامل سياسيا يف بلده بكل هدوء ..بل ينال أقل
نصيب من الوزارات ..وال حياول االنقالب عىل احلكومة.
دلوين عىل فصيل واحد أعطى صورة حسنة للمسيحيني واالعالميني والفنانني
ولكل الناس ..وهو عقائدي اىل درجة كبرية ..ولكنه مع ذلك متسامح ولني ويتعامل
بأخالقية عالية..
لن أضيف عىل هذا إال أين اشكر وزارة اخلارجية اجلزائرية عىل موقفها املرشف ،وهو
موقف نبيل اختذته اجتاه القضية الفلسطينية وكل من يساندها ،واختذته اجتاه احرتام الدول
وحقها يف تقرير مصريها مع عدم التدخل يف شؤوهنا.
أما أولئك املنبطحون لدول اخلليج فسيأيت دورهم ..فلم يأتنا منهم إال الرش ،فقد
صدروا لنا اإلرهاب الذي عانينا منه ..وهم يصدرون لنا اآلن التقشف ،وكم كانوا حيلمون
لو حصل لدولتنا الكريمة ما حيصل اآلن يف ليبيا وسوريا وغريها من البالد.
هذه شهاديت ،واهلل عىل ما أقول وكيل ..ومن خيالفني فأمره اىل اهلل ..وليبحث..
وليكن صادقا مع نفسه ..وليصدر ما يشاء من آراء بعيدا عني ،فال طاقة يل أن أقر موقفا
يتفق فيه مسلم مع إرسائيل التي كانت أول املستبرشين بقرار دول اخلليج.
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رسالة إىل مراجع الدين يف العراق
بعد أحداث البرصة ،وما سبقها من تسلل الدواعش ،وما سبقها من االحتالل
األمريكي ،وما سبق ذلك كله من االستبداد والظلم واملعاناة التي القاها العراقيون يف فرتة
صدام حسني ،وما ابتليت به العراق يف كل هذه الفرتات من الفساد السيايس ،مل يبق من
أمل للعراق إال يف موقف حازم وحكيم وجريء من املرجعيات الدينية بمختلف توجهاهتا
ومدارسها.
فالعراق ـ بحسب التجارب التي مر هبا ـ ال ينقذه السياسيون ،وإنام تنقذه املرجعيات
الدينية ،وأكرب دليل عىل ذلك تلك الفتوى العظيمة للسيد السيستاين وغريه من املراجع
الكرام من السنة والشيعة ،والذين توحدوا عىل الدعوة لقيام احلشد الشعبي الذي أهنى
املؤامرة يف فرتة قياسية قصرية.
وكان يمكن هلؤالء املراجع أن يستمر عطاؤهم ودورهم إلنقاذ البالد من الدوامة
التي تعيش فيها ،ومن املخططات اخلارجية التي ترتبص هبا ،ولكن لألسف راحوا يرتيثون
ويضيعون الفرص يف الوقت الذي تنبغي فيه العجلة ،وينبغي فيه ابتهال الفرص ،وذلك ما
وضع العراق يف هذا املوضع احلرج الذي صارت بسببه لقمة سائغة لكل املتآمرين
واحلاقدين.
ولذلك كان عىل املرجعيات الدينية أن جتتمع وتوحد موقفها ،ال بلسان متفرق ،وإنام
بلسان واحد لتضع األمور يف نصاهبا الصحيح.
ومع أين مل أترشف بأن أكون عراقيا ،وال بأن أسكن العراق ،ذلك البلد احلبيب ،لكن
واجب النصيحة يدعوين ألقول كلمتي ،وأضع اقرتاحايت؛ فاملسلمون أمة واحدة ،ويسعى
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بذمتهم أدناهم.
وبناء عىل هذا أتقدم للمرجعية الكريمة بكل احرتام وتقدير أن تسعى يف حتقيق
الطلبات التالية:
أوهلا :إصدار فتاوى وبيانات مشددة تطالب بإهناء التواجد األمريكي والتحالفات
التي شكلها ،فام مربرات وجوده ،وما مربرات تدخله يف الشأن الداخيل العراقي؟
ثانيها :حتديد املوقف من كل الذين سامهوا يف رضب العراق وحصاره ،ابتداء من
دول اخلليج ،ومطالبتها بالتعويض ،ال أن ُيطالب العراقيون يف هذه الظروف الصعبة
بالتعويض ،ألن جرائم صدام حسني يف حقها ال يصح أن يتحملها الشعب العراقي.
ثالثها :حتديد املوقف من الذين ثبت فسادهم ،واستغالهلم ملناصبهم السياسية،
واملطالبة باسرتجاع كل درهم رسقوه ،واملطالبة فوق ذلك بعزهلم سياسيا ،وحماكمتهم
قضائيا ،وتقرير القانون الرشعي يف مثل هذا ،وهو [من أين لك هذا؟]
رابعها :الدعوة للخروج من العشائرية والطائفية يف املامرسة السياسية ،ألهنا
األدوات التي يستخدمها املستكربون للسيطرة عىل مقدرات املستضعفني.
خامسها :الدعوة لبناء دولة املؤسسات ،ومراعاة املجتمع العراقي املحافظ يف ذلك؛
فليس بالرضورة أن تكون املؤسسات العراقية هي نفس املؤسسات املوجودة يف الدول
الغربية؛ فالديمقراطية الغربية ال تصلح لبالدنا العربية ،ذلك أنه رسعان ما يتسلل املفسدون
للربملان بسبب الدعاية ورؤوس األموال التي يستفيد منها املفسدون يف نفس الوقت الذي
يغفل فيه الشعب عن املصلحني.
سادسها :الدعوة لكتابة دستور يصلح للعراق ،وللشعب العراقي ،وخيدم مصاحله،
وال يكون فيه أي أثر لتوجيهات املحتلني.
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سابعها :االستفادة من جتربة الويل الفقيه يف إيران ،والتي ثبت نجاحها يف حتقيق
االستقالل والسيادة ،ولذلك يمكن أن يشكل املراجع جملس خرباء ،وينتخبوا من بينهم
أفقههم وأورعهم ليكون الناطق الرسمي باسمهم ،وتكون له بذلك السلطة العليا التي
بموجبها يراقب كل حركة حتدث يف الدولة من السياسيني وغريهم ،ويفتي عىل أساسها،
لتجمع العراقيني مجيعا عىل كلمة واحدة.
ويف األخري قد يضحك الكثري من العراقيني وغريهم من هذه املطالب ،ويتصورون
استحالتها ،واحلقيقة أن األمر ليس كذلك؛ فليس هناك يشء مستحيل ،ويمكن للمراجع
أن يؤدوا دورهم ،وخيرجوا العراق من وضعه الراهن ،وبأقل اخلسائر ،ويف أقرص مدة.
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دعوة إىل جملس تعاون إيراين عراقي
عىل غرار جملس التعاون اخلليجي الذي يضم السعودية والبحرين وقطر والكويت
وعامن ،وعىل غرار مرشوع الوحدة املغاربية الذي يضم املغرب واجلزائر وتونس وليبيا،
متنيت لو حصل جملس تعاون بني إيران والعراق العتبارات تارخيية وواقعية كثرية جدا.
أوهلا ،أننا لو درسنا التاريخ لوجدنا أن أكثر الشخصيات العلمية العراقية كان هلا
تواصل مع املدن اإليرانية ،وكانت الرحالت العلمية متبادلة بني الطرفني ،فأبو حنيفة كان
فارسيا لكنه نرش مذهبه يف بغداد ،وأمحد بن حنبل أصله من مرو ونرش مذهبه حينها يف
العراق ،وهكذا نجد فقهاء املذاهب األربعة وتالميذهم مرتددين بني املدن العراقية
واإليرانية ،بل كان التواصل بني املدارس وتبادل األساتذة متوفرا عىل مدار التاريخ.
أما يف املدرسة الشيعية ،فنجد الكثري من أعالم العراق مراجع يف قم ومشهد
وطهران ،ونجد أعالما من اإليرانيني مراجع يف النجف وكربالء وعموم العراق ،حتى أن
السيد اخلوئي والسيد السيستاين والسادة الشريزايني كلهم إيرانيون.
ولذلك فاملسافة بني إيران والعراق قريبة جدا ،وهي متتد يف أعامق التاريخ إىل ما قبل
اإلسالم ،حيث كانت العراق وإيران تشكالن دولة واحدة مرتامية األطراف.
وثانيها ،أن الواقع االجتامعي ،وهو أهم من الواقع السيايس ،جيعل املسافة بني
البلدين كبرية جدا ،فحلم كل إيراين أن يزور كربالء أو النجف أو الكاظمية أو سامراء..
وحلم كل عراقي أن يزور مشهد وقم والكثري من املشاهد املوجودة يف كل املدن اإليرانية..
ولذلك متنيت لو أن التأشرية ألغيت بني البلدين ،وأن سكك احلديد ،وكل وسائل النقل
ربطت بينهام حتى حتقق لكال املجتمعني أحالمهام املرشوعة ،وحتقق بذلك نوعا من الوحدة
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اجلزئية بني املسلمني.
وثالتها ،أن العراق وإيران كالمها مستهدفان من األعداء ،واحتادمها ،وتأسيسهام
لعالقات اسرتاتيجية جيعل منهام قوة عظمى يستحيل أن يفكر يف مواجهتها أحد ،ذلك أن
أمريكا واالستكبار العاملي ،ال تنفرد إال باملستضعفني املمزقني.
ورابعها ،أن احلصار االقتصادي الذي طبق يف العراق ،وال يزال يطبق يف إيران،
يمكن مواجهته باالحتاد والتعاون ،ذلك أن لكال البلدين من الثروات املادية واإلنسانية ما
جيعلها غنية عن كل دول العامل.
هذه بعض مربرات تأسيس احتاد وتعاون بني هاتني الدولتني الشقيقتني املتصدرتني
لتأسيس احلضارة اإلنسانية ،وجيمعهام فوق ذلك كله املوقع االسرتاتيجي والثقافة
املشرتكة ،واهلموم املشرتكة.
طبعا ال يعني هذا االحتاد إلغاء اخلصوصيات ،أو أن يتحكم اإليراين يف العراقي ،أو
العراقي يف اإليراين ،ولكن يعني جتاوز هذه املعاين ،واالهتامم باملقاصد ،وحتقيق املطالب
املرشوعة لكال البلدين ،وال هيم بعد ذلك أن يتم حتقيق تلك املطالب بيد إيرانيني أو
عراقيني ،مثلام حصل ذلك يف املجاالت الدينية عندما نجد مراجع عراقيني يقلدهم
إيرانيون ،ومراجع إيرانيني يقلدهم عراقيون ،وال يستكرب أحدمها عىل اآلخر.
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العراق ..واملرجعية والقابلية الشعبية
من خالل النظر يف األحداث اجلارية يف العراق ،قبل سقوط اإلرهاب وبعده،
نالحظ حماوالت شديدة من معسكرات خمتلفة تستعمل كل الوسائل للتهوين من أمر
املرجعية ،وحتقريها ،والتعامل معها مثل التعامل مع السياسيني ،واستعامل بعض التنويريني
لذلك ،والذين راحوا يعتربون املراجع والعلامء والفقهاء لصوص اهلل ،وأنه ال يمكن أن
تتحرر العراق إال بعد التحرر منهم.
وهذا خمطط أمريكي وخليجي وصهيوين خياف أن تتكرر التجربة اإليرانية يف
العراق؛ فيصبح للفقهاء والعلامء واحلكامء دورهم يف حتريك الشارع ،ويف بناء املؤسسات،
ويف اختاذ القرارات ،ولذلك راحوا يستعملون أمثال تلك احليل.
ومن أرشسها ،وأكثرها خداعا ،اهتام املراجع باجلمود واجلبن واخلوف ،وأهنم
أضعف من أن يقرروا قرارا جريئا ..وهذا غري صحيح.
فاملراجع والفقهاء واملجتهدون ال يمكنهم أن يصدروا بيانا ما مل يروا القابلية الشعبية
لتقبله؛ فالقابلية هي األساس الذي تنطلق منه املرجعية ألداء دورها اإلصالحي.
وهذا ما نالحظه يف سنن األنبياء عليهم الصالة والسالم ،وسنن ورثتهم ،فقد كانت
مواقفهم مبنية عىل مواقف أتباعهم؛ فام حصل للمسلمني يف أحد مل يكن إال بسبب خمالفة
بعض الصحابة لوصية رسول اهلل .
وهكذا نرى اإلمام عيل ال جيد بدا من أن ينفذ ما طلبه منه أصحابه من التحكيم مع
كونه مل يكن مقتنعا بذلك.
وهكذا نرى اإلمام احلسن مل يكن ليعقد ذلك الصلح مع معاوية لو مل ير يف بعض
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أتباعه من اخلور ما جعله خيتار ذلك احلل مضطرا.
هذا حال هؤالء العظام من األنبياء ،ومن أهل بيت النبوة؛ فكيف بغريهم ممن هو
أدنى منهم بكثري؛ فلذلك من يريد من املراجع مواقف قوية عليه أن يوفر لنفسه القابلية
لذلك.
وهذا يستدعي حركة شعبية علمية ومنظمة تتبنى املواقف احلكيمة ،لتؤيدها بعد
ذلك املرجعية ،وتوجهها ،وتعطيها دعمها املعنوي ،وتنتقل الفكرة بعد ذلك من النخبة إىل
العامة.
وهذا هو املنهج الصحيح ،ال إسقاط املراجع واهتامهم ،ألن ذلك بمثابة االنتحار؛
فاملجتمع إن احتقر مرجعا ،أو أساء األدب معه ،سيتجرأ بعد ذلك عىل سائر املراجع،
وسيصبح حينها املراجع مثل السياسيني ،يتهكم هبم ،ويسخر منهم ،وليس يف ذلك مصلحة
ألحد.
لذلك كانت رسالتي للمراجع رسالة ألتباعهم ألن يوفروا ألنفسهم القابلية،
وحينها لن يتخلف الفقيه عن الفتوى ،وال عن البيان ،وال عن التوجيه.
وهلذا نرى اخلميني يثني كثريا عىل الشعب اإليراين ،ويذكر أنه لوال قابليته ما استطاع
أن يسقط حكم الشاه املستبد الظامل ،وما استطاع بعد ذلك أن يواجه كل تلك املؤامرات
التي ووجهت هبا الدولة الفتية.
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اعتذار لإلخوة يف العراق ملا حصل يف مباراة اجلزائر
أخربين بعض األصدقاء من العراقيني متأسفا عىل موقف حصل من بعض
اجلزائريني ،يف مباراة رياضية ،وذكر يل أن اجلمهور املشجع للفريق اجلزائري ،راح يشيد
بصدام حسني ،ذلك الطاغية املجرم الذي كان ذيال من ذيول أمريكا ،والذي تسبب يف قتل
مئات اآلال ف من األبرياء ،والذي ال تزال آثار جرائمه شاهدة عليه يف العراق وإيران
واخلليج ،بل حتى يف اجلزائر؛ فالكثري من الوثائق تدل عىل أنه تسبب يف قتل بعض
السياسيني اجلزائريني ،بل حتى الرئيس السابق هواري بومدين نفسه.
ولكن نتيجة لذلك الضخ اإلعالمي الذي مارسته الكثري من القنوات ،باإلضافة إىل
ما يامرسه بعض الدعاة من سياسة التجهيل ،أصبح اجلامهري يتصورون صدام حسني بطال
وشهيدا ومناضال وزعيام ..ولست أدري ماذا فعل؟ وهل هناك جريمة مل يتجرأ عىل
اقرتافها؟ وهل هناك خدمة ألمريكا وإرسائيل مل يقدمها؟
الس َف َها ُء ِمنَّا﴾
نتأسف كثريا إلخواننا العراقيني ،ونقول هلم :ال تؤاخذونا ﴿بِ َام َف َع َل ُّ
[األعراف ،]155 :ويف اجلزائر عقالء كثريون ،وطيبون كثريون ،وعشاق كثريون للعراق
احلبيب ،وأهله الطيبني؛ فال حتكموا عىل اجلزائر من خالل ذلك الرهط من املراهقني.
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رسالة اىل اجلمهور الكروي اجلزائري
عاتبني الكثري من أصدقائي وغريهم عىل تقديم اعتذاري إلخواننا يف العراق احلبيب
عىل ذلك السلوك غري األخالقي ،وال املسؤول الذي أبداه اجلمهور الكروي اجلزائري يف
تلك املباراة املشؤومة ،وتصوروا أن ذلك حصل خللل يف وطنيتي ،وأنا أجيب هؤالء
بالوجوه التالية:
أوال ـ أنا مسلم قبل أن أكون جزائريا ،وإسالمي يدعوين إىل اإلنصاف ،واالعتذار
ممن وقع اخلطأ يف حقه ،وبام أنني أنتسب إىل أهل بلد وقع منهم اخلطأ؛ فاحلكم الرشعي
يوجب عيل االعتذار ،وأنا مل أعتذر نيابة عن الشعب ،وإنام اعتذرت نيابة عن نفيس ،ومن
أجل إبراء ذمتي عند اهلل ،حتى ال أحتمل أوزار غريي؛ فالسكوت عن البيان وقت احلاجة
ال جيوز.
ثانيا ـ أن القضية مل تعد خاصة بتلك املباراة الرياضية املشؤومة ،بل تعدهتا إىل أن
حتولت هذه الرياضة إىل وسيلة من وسائل التفريق بني املسلمني ،وال نزال نذكر ما حصل
بني اجلزائر ومرص ،وال زلنا نعاين آثارها إىل اآلن ،وأنا اعتذرت إلخواين املرصيني يف زيارة
قمت هبا يف ذلك احلني ملرص ،كام أعتذر اآلن إلخواين يف العراق.
ثالثا ـ أنا أعترب الوطنية أخالقا عالية وقيام رفيعة ،جتعل صاحبها حريصا عىل سمعة
بالده من أن تشوه ،وأنا رأيت بأم عيني ،وليس يف مناسبة واحدة ،بل يف مناسبات كثرية
كيف يقوم ذلك اجلمهور األبله ـ ال أقصد مجيعه ـ بتشويه سمعة بلده ،وحتويلنا يف أذهان
العامل إىل رعاع ال أخالق هلم ،وال آداب جتعلهم يراعون حق الضيف ،ويتأدبون معه ،وذلك
عكس ما عليه الشعب اجلزائري األصيل.
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رابعا ـ أنا ال أحب إجياد املربرات عىل األخطاء ،أو الدفاع عن املخطئني ،ألن ذلك
لن يزيد طني املشكلة إال بلة ،لذلك أمتنى أن تعالج هذه الظاهرة حتى ال تتسبب لنا يف
قطيعة مع مجيع إخواننا من بالد العامل اإلسالمي ،وأقرتح لذلك أن جترى املباريات يف
مالعب مغلقة ،أو يأيت اجلمهور بشهادة تزكية قبل حضورهم املباريات.
خامسا ـ دعاين ما حصل إىل مقارنة ما فعله العراقيون مع اجلزائريني الزائرين ،وقد
رأيت أن األمر خمتلف متاما؛ فالعراقيون أثبتوا مدى أخالقهم وآداهبم ،مقارنة بام فعله
أولئك البله املغفلون من مجهورنا ،والذين لطخوا سمعة بلدهم من غري حاجة.
سادسا ـ أمتنى أن يقوم األئمة ورجال الرتبية واملثقفون بحملة عامة يدعون فيها
الشعب اجلزائري عموما ،واجلمهور الكروي خصوصا ،إىل االلتزام باألخالق واآلداب،
وأوهلا احرتام مشاعر اآلخر؛ ولست أدري ما عالقة مجهور كروي بصدام حسني ،وذكره
أمام فريق ولد يف ظل احلصار الذي سببته مغامراته الصبيانية.
سابعا ـ أدعو كل جزائري خملص وصادق خياف اهلل ويتقيه ،وحيرص عىل سمعه
بلده ،وعالقته بالعراق احلبيب أن يقدم اعتذاره هلذا الشعب الكريم الذي عانى كثريا ،وال
يزال يعاين ،وبدل أن نكرمه ،ونزيل عنه بعض ما أصابه ،رحنا نضيف إىل عنائه عناء جديدا.
ويف األخري ..أجدد اعتذاري إلخواننا يف العراق ،كام أجدده إلخواننا يف مرص ،ويف
كل بالد أهاهنا أولئك املغفلون الذين ال يمثلون إال أنفسهم.
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صدام حسني ..وتاجر املخدرات ..واملغفلون
قصة صدام حسني ومواقف املغفلني منه تشبه إىل حد كبري قصة تاجر خمدرات كبري
دخل بلدة آمنة مطمئنة؛ فراح يعبث بشباهبا ،ويسقيهم سمه الزعاف ،ويستدرجهم إليه بكل
الوسائل إىل أن حتولت تلك البلدة إىل مستنقع من مستنقعات اجلريمة.
وبعد أن قبض عليه ،أطلق حلية ،وراح يف املحكمة يرتل القرآن ،ويدافع عن
جرائمه ،وال يربأ إىل اهلل منها ،وكان يف احلضور مغفلون كثريون ،مل ينظروا إىل كل سوابقه،
واكتفوا بتلك املرسحيات التي كان يمثلها أمامهم ،وعندما ُنفذ فيه حكم اإلعدام بسبب
جرائمه ،أطلق عليه املغفلون لقب [الشهيد] ،وسموا عليه أبناءهم ،ونصب له بعضهم
أرضحة ،وراح يزورها ،ويتمسح هبا.
هذه القصة تشبه متاما قصة صدام حسني ذلك الذي مل يكن خيتلف عن فرعون
والنمروذ ويزيد واحلجاج واملتوكل وهتلر وبوش ..كان مثلهم مجيعا يف حقده وكربه وظلمه
ودهائه واستعالئه وجبنه ..وكل القبائح التي تفرقت فيهم ،اجتمعت فيه.
لكن املغفلني نظروا إىل تلك الصواريخ الكرتونية التي رمى هبا يف زعمه إرسائيل،
ونسوا أنه كان أكرب من خدمها يف املنطقة..
ففي الوقت الذي كانت فيه إيران حليفة إلرسائيل ،وعميلة ألمريكا ،كان خاضعا
ساكنا مستسلام ،ال يتفوه نحوها بكلمة ،لكن بمجرد أن أغلقت سفارة إرسائيل وأمريكا
راح يستعرض عضالته عليها ،ويزج بخرية أبناء شعبه لقتاهلا ،ويعتربها جموسا ،ويعترب
نفسه سعدا يريد أن حييي القادسية من جديد.
وبقيت احلرب التي أعانه عليها كل جمرمي العامل ثامن سنوات كاملة ،من غري أن
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يفلح يف حتقيق يشء ،فاضطر إىل أن يعيد األمر إىل ما كان عليه ،وكأن شيئا مل حيدث ،وكأن
كل تلك الدماء التي سالت مل تكن دماء شعبه.
وبعدها ،وبعد أن انقلب عليه أولئك الذين حرضوه عىل حرب إيران ،وبعد أن
أخلفوا وعودهم له أصبح يدعي أنه حمرر العرب وزعيمهم ،وبدأ فتوحه اجلديدة ،ودخل
الكويت ،برتتيب خدعته به السفرية األمريكية التي صورت له أن العامل سيسكت عىل
فعلته ،كام سكت عىل جرائمه مع إيران.
لكنه بمجرد أن فعل ذلك ُأعلنت احلرب عليه ،وأعطيت له الفرصة ليسحب
جنوده ،لكنه مل يفعل؛ واجتمع احللفاء عليه ،و ُقتل عراقيون كثري ،مل يبك هلم أحد ،وإنام راح
اجلميع هيللون للبطل الذي أعاد هلم أجماد عنرتة واملهلهل ،وأعاد معها حروب داحس
والغرباء.
وبعدها ،وبعد أن حورص العراق حصارا شديدا ،وذاق العراقيون الويالت من
جراء ذلك احلصار ،مل يبد أي شهامة أو مروءة؛ فيعتذر لشعبه ،ويتنازل عن احلكم ُلريفع
احلصار ،بل ظل مستكربا مستبدا يقتل العلامء والصاحلني ،ويقمع كل من يثور ضده،
ويعترب فوق ذلك كله نفسه بطل أم املعارك ،وهو اجلبان الرعديد الذي كان يكتفي بإرسال
جنوده ،وخيتبئ يف قصوره وحصونه املنيعة.
وهو يف كل ذلك مل يذق ما ذاق العراقيون من عناء ،وإنام كان هيدم كل يوم مرصا،
ويبني كل يوم قرصا ،ويعيش حياة البذخ ..ويطلق صيحاته العنرتية كل حني.
وبعد أن اهتم العراق بحيازة أسلحة الدمار الشامل ،وطولب بتفتيش منشآته ،كان
يف إمكانه ـ لو كان له بعض الذكاء والشجاعة ـ أن يمنع تفتيش املؤسسات العسكرية ،مثلام
تفعل إيران اآلن ،لكنه مل يفعل ،بل أذن هلم أن يتجسسوا عىل كل املؤسسات العسكرية
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واملدنية ،بل أذن هلم يف الدخول إىل قصوره ،وتفتيش مالبس نسائه.
ومل يكتفوا بتلك اإلهانات ،بل طالبوه باالعتذار للكويت؛ فاعتذر ذليال مهينا ،وهو
الذي مل يعتذر لشعبه ،وبعد أن أخذوا منه كل يشء ،راحوا يطالبونه باالستقالة ،لكنه مل
يفعل ،ال ألنه صاحب عزيمة ونخوة ،ولكن لكونه مستبدا ظاملا مستكربا ،ال يتصور نفسه
إنسانا عاديا كسائر الناس؛ فوجوده كسائر املستبدين مرتبط بزعامته.
وهكذا ُرضب العراق ،ودمرت بنيته الداخلية ،بعد كل ذلك احلصار املرير ،وكان
يف إمكانه ليحفظ بعض ماء وجهه أن ينزل مع جنوده ،ويقاتل معهم ،لكنه مل يفعل ،بل
ذهب واختبأ يف حفرة ،وهناك طالت حليته ..وهناك أيضا قبض عليه ،من غري أن يبدي
أدنى مقاومة.
وكان يف إمكان من قبضوا عليه أن يقتلوه مثلام فعلوا مع القذايف ،لكنهم مل يفعلوا،
ألهنم يريدون استخدامه آلخر حلظة ،ولذلك راحوا يعقدون له حماكامت علنية ،ويأذنون
له باحلديث ،لينفذ كل ما يطلبونه منه ،رجاء أن يطلقوا رساحه بعد ذلك عن طريق هتريبه،
ولذلك ظل يف تلك املحاكامت يردد ما كان يردده عن إيران املجوسية ،وعن األكراد
املظلومني الذين استعمل معهم كل أنواع األسلحة املحرمة.
وهكذا صار مثل ذلك التاجر يف أعني املغفلني ..فعندما أعدم صار يف أعينهم شهيدا
وزعيام وبطال ،ألهنم مل ينظروا إىل تارخيه اإلجرامي الطويل ،وإنام اكتفوا بتلك اللحظات
التي لعب هبا الدهاة عىل عقوهلم؛ فقدسوا املجرم ،وشتموا الضحية ،وفعلوا مثلام كان يفعل
املستعمر عندنا ،والذي كان يدخل القرية ،فيعتقل شباهبا ،وعند مغادرهتا يعطي صبياهنا
بعض احللوى؛ فتتأثر العجائز ،وتذرف دموعها ،وتقول :ما أعظم رمحة الفرنسيني
بالصبيان ،ليتنا كنا مثلهم.
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أهيا العرب ..ارمحوا العراق ..أو دعوه وشأنه
ربام مل يبتل بلد من البالد العربية يف العرص احلديث بام ابتيل به العراق من طرف
إخوانه وجريانه العرب الذي فعلوا به من اجلرائم مامل يفعله الصهاينة مع الفلسطينيني..
ول ذلك نقول هلم :كفوا أيديكم عنه ،وارمحوه ،ودعوه وشأنه ،وال تتدخلوا يف شؤونه،
وأمجل ما تفعلونه معه هو أن تبنوا بينكم وبينه جدرا وحصونا حتى ال تترسب روائحكم
الكرهية إليه.
منذ توىل عميلكم صدام حسني احلكم عىل العراق بلد احلضارة واإليامن والقيم
الرفيعة ،وأنتم تستعملونه ضد شعبه رش استعامل..
وكان أسوأ تلك االستعامالت استعامله واستعامل الشعب العراقي وقودا حلرب
وكالة شننتموها عىل النظام اإليراين اجلديد الذي خفتم أن يصدع عروشكم ،وبدل أن
ُ
وترشونه بكل ما يشتهي من
تقاتلوه بأنفسكم ،رحتم حترضون ذلك املغرور املستكرب،
أموال من أجل أن يصد عنكم اخلطر الذي تومهتموه.
وبقي العميل املرتيش خيوض احلرب وهو يظن أنه سينترص فيها بسبب كل تلك
األسلحة املحرمة التي زودمتوه هبا ،بام فيها األسلحة الكيميائية ،لكن ظنه خاب ،وعلم أنه
خيوض معركة ال هناية هلا إال اخلسارة املؤكدة؛ فلذلك راح يقرتح عليكم أن يوقف احلرب،
وكنتم تردونه كل حني ،تغرونه حينا باملزيد من األموال واألسلحة ،وترهبونه حينا بأن يرد
لكم كل ما أخذه منكم من أموال.
ومل جيد العميل اخلائن ،بعد ثامن سنوات من احلرب الرضوس مصلحة يف تلك
احلرب التي رأى أهنا لو استمرت ،فستقض عرشه؛ فلذلك راح يوقفها ،ورحتم هتددونه،
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وتطلبون منه أن يرد إليكم مليارات الدوالرات التي سلمتوها له حتى يقيض عىل خصمكم
اإليراين.
ويف ذلك احلني ،وبعد أن غاب عقله من جراء الصدمة ،وبعد تطمينات من
االستكبار العاملي راح يغزو الكويت ..ليعيد ماء وجهه عند شعبه ،وليعيد بعض االعتبار،
ومعه الكثري من املال ..ومل تسكتوا طبعا ..ومل حتاربوه بأسلحتكم أو جيوشكم طبعا؛ فأنتم
أضعف من أن تفعلوا ذلك ..فلذلك رحتم تتوسلون إىل أمريكا ،وتدفعون هلا مئات
املليارات من الدوالرات ،لرتد عنكم زحفه.
فراحت أمريكا بمرتزقتها ،تدمر كل ذلك العمران الذي كان يفخر به ،وكل تلك
البنية التحتية التي تصور أنه بناها ..ومل تكتفوا بذلك ،بل رحتم تطالبون بأن يامرس عليه
كل أنواع احلصار؛ فجوعتموه ،وأظمأمتوه ،ومنعتم عنه كل مرافق احلياة ألكثر من عرش
سنوات.
وعندما انتفض الشعب العراقي ضد تلك احلياة املريرة التي كان يعيشها ،مل تستغلوا
الفرصة لتقضوا عليه ،وكيف تقضون عليه ،وهو عميلكم ،فلذلك رحتم تزودونه بكل
ألوان األسلحة ليقيض عىل شعبه ،ألن هدفكم مل يكن صدام ،وإنام كان هدفكم اإلنسان
العراقي واحلضارة العراقية ،فأنتم ـ حلسدكم وحقدكم وكربكم ـ ال تريدون جارا يزامحكم،
أو يظهر بصورة أكثر تطورا منكم.
وبعد أن مات الكثري من العراقيني بسبب تلك األسلحة املشؤومة واحلصار اجلائر،
رحتم تشنون حربكم عليه ،ومن قواعدكم ،وبأسلحة حبيبتكم أمريكا؛ فأكملتم هدم ما
بقي من البناء ،وقتل ما بقي من الشعب.
ومل تكتفوا بذلك ..ومل يرو ظمأ حقدكم كل ما حصل فيه ،بل رحتم تستأجرون كل
64

احلركات املسلحة ،لتنفذ عملياهتا االنتحارية يف أسواقه ومساجده وحسينياته ،بل حتى يف
عتباته املقدسة.
ومل تكتفوا بذلك ..بل رحتم تتدخلون يف سياسته وحكامه؛ وعندما رأيتم أنه بدأ
يستعيص عليكم رحتم تستأجرون الدواعش ،وحتموهنم بالتحالف الدويل ،ليحتل العراق
مجيعا.
وهكذا ال تزال جرائمكم ،وأحقادكم تسلط عليه ..وهي جرائم مل نجد مثلها حتى
يف معامالت الكيان الصهيوين للفلسطينيني ..فلذلك نقول لكم :ارمحوه بابتعادكم عنه،
واتركوه وشأنه؛ فهو مل يذق اآلالم إال منكم ،ومل ير احلرمان واملجاعة وصور الدمار واهلدم
إال عند مطالعته لصوركم الشيطانية الكرهية.
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هل قتل العراقيون اإلمام احلسني؟
مل تقترص مظامل العراقيني عىل تلك احلكومات املستبدة اجلائرة التي تداولت عليه عىل
مدار التاريخ ،وإنام تعدهتا إىل مظامل أخرى ال تقل شأنا؛ وأخطرها ،وأعظمها ،وأكثرها
إيالما ما ينسبه إليهم من يزعمون ألنفسهم اإلسالم ،بل احتكار اإلسالم ،واحتكار السنة،
وكل مصادر الدين.
وتلك التهمة اخلطرية املؤملة اجلاهزة التي نسمعها عىل القنوات الفضائية ،ونقرؤها
يف الكتب ،ويرددها اخلطباء عىل املنابر ،حتى صارت وكأهنا حقيقة مطلقة ال جيوز مناقشتها،
وال البحث فيها هي [اهتام العراقيني بقتل اإلمام احلسني] ،واهتامهم قبلها بخذالن اإلمام
عيل ،واهتامهم بعدها بكل الرزايا واملقاتل التي حلت بأهل بيت النبوة.
وأنا أحب يف هذا املقام أن أسأل هؤالء سبعة أسئلة ،ال ليجيبوين عنها؛ فأنا ال
أرضهم ،وال أنفعهم ،ولكن ليجيبوا أنفسهم ،أو ليحرضوا اإلجابة التي جييبون هبا اهلل حني
يطلب منهم الدفاع عن أنفسهم أمام عرشات أو مئات ماليني العراقيني عىل مدار التاريخ،
والذين رموهم هبذه الفرية العظيمة التي تنهد هلا اجلبال:
أوال ـ لنفرض أن العراقيني الذين عارصوا اإلمام احلسني واإلمام عيل هم الذين
حصلت منهم تلك اجلريمة؛ فهل جيوز يف الدين أن نرمي األبناء واألحفاد بجرم اآلباء
واألجداد؟ ..وهل يمكن أن تزر وازرة وزر أخرى؟ ..وهل يمكن أن حياسب الشخص
عىل عمل مل يفعله؟ ..وهل هذا يتناسب مع الدين وأخالق الدين وقيمه الرفيعة؟
ثانيا ـ قارنوا بني ما فعله أهل الكوفة الذين خذلوا اإلمام احلسني ،والذين ال تزالون
تتهموهنم ،بل ال تزالون تتهمون أحفادهم ،بام فعله يزيد وعمر بن سعد وكل أولئك
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املجرمني الذين تتولوهنم ،وتدافعون عنهم ..نعم أهل العراق يقرون بأن اخلذالن حصل
من بعض أهل الكوفة ،لكن القتل تم بيد أولئك الذين ال تزالون تنترصون هلم ،وآلبائهم
وأحفادهم؛ فأنتم ال تزالون تعتربون خلفاء بني أمية ـ أولئك الذين حرفوا الدين ،وقتلوا
الصاحلني ـ من أئمتكم االثني عرش ،كام نص عىل ذلك ابن تيمية ،وكام نص عليه كل من
قلده ..بل تعتربوهنم أجدادكم الذين تفخرون هبم؛ فمن قتل احلسني هل أولئك الذين
قرصوا يف حقه ،أم أولئك الذين سلوا سيوفهم عليه ،ورفعوا رأسه الرشيف عىل الرمح،
وساقوا أهل بيته أذالء للخليفة الذي ترتضون عليه ،وتعتقدون أن اهلل غفر له ،وأنه مل يفعل
سوى ما يوجبه عليه منصبه حلفظ الوحدة والنظام؟
ثالثا ـ من دالئل أحقادكم عىل العراق وأهل الكوفة ،وعدم موضوعيتكم وصدقكم
أنكم التفتم إىل اخلذالن ،ومل تلتفتوا إىل التوبة ،بل رحتم تتهمون التائبني باخلروج،
وترموهنم بالعظائم؛ فأنتم إىل اآلن تشوهون حركة التوابني ،وتكفرون املختار الثقفي ،وكل
من راح يكفر عن تقصريه يف حق اإلمام احلسني ،يف نفس الوقت الذي تعتربون فيه عمر
بن سعد من الرواة الثقاة العدول املحرتمني الذين ال جيوز نقدهم ،وال ذكر مثالبهم.
رابعا ـ أنتم نظرتم إىل ذلك اخلذالن من أهل الكوفة ،ورحتم تضحكون عليه ،ومل
تعرفوا سببه ،وهو وإن كان جريمة؛ فسببه أشد إجراما منه ،وأنتم تقرون ذلك السبب ،بل
تدافعون عنه؛ فأنتم ال تزالون تعظمون ابن مرجانة ،وكل الطواغيت الذين كانوا حييطون
به ،والذين كان قهرهم واستبدادهم هو السبب يف اخلذالن الذي حصل من أهل الكوفة.
خامسا ـ أنتم إىل اآلن ترصون ـ كام يذكر شيخكم ابن تيمية ـ عىل أن حركة اإلمام
احل سني كانت خطيئة ،وترصون ـ كام يذكر شيخكم ابن العريب ـ عىل أن اإلمام احلسني قتل
بسيف جده ،وترددون كل حني بأمل :ليت اإلمام احلسني قبل نصيحة ابن عمر ،ومل خيرج،
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وأنتم تعلمون أن اإلمام احلسني مل يكن خروجه بسبب طلب أهل الكوفة فقط ،بل كان
بسبب اهلروب من بيعة الطاغية ،وحتى تسري خلفه األمة مجيعا يف ذلك اخلروج ،ولذلك
كان اخلذالن من أهل احلرمني قبل أن يكون من أهل الكوفة ،ومن أولئك الذين نصحوه،
وهم يعلمون أنه سيد شباب أهل اجلنة قبل أن يكون من غريهم.
سادسا ـ الشك أنكم ترون دموع العراقيني وآالمهم ،عىل مدار التاريخ ،عىل ذلك
احلادث العظيم الذي مل يفارق خياهلم ،وال حياهتم ..فهل يمكن أن نتهم قوما عاشوا
حياهتم كلهم يرددون :لبيك يا حسني ،وضحوا بأنفسهم وكل يشء من أجل ذلك ..هل
يمكن أن نتهم هؤالء باخليانة واخلذالن ..أم نتهم الذين يعتربون حب احلسني رشكا،
واحرتامه خرافة ،وزيارة رضحيه قبورية؟
سابعا ـ أنتم مل تكتفوا فقط بتعظيم قتلة اإلمام احلسني من أهل الشام ،وال تعظيم من
خذلوه من أهل احلرمني ،وإنام أضفتهم إليه تعظيم من حاربوه وحاربوا مواليه يف مجيع
فرتات التاريخ ..بل رحتم تقدسون كل من هدم رضحيه ،وسوى به األرض ،وتعتربونه
حمييا للسنة ،وق امعا للبدعة ..ألستم تعظمون املتوكل وابن عبد الوهاب وآل سعود الذين
فعلوا ما فعلوا بأهل كربالء؟ ..فأنتم قتلتم احلسني وخذلتموه حيا وميتا يف نفس الوقت
الذي تتهمون فيه غريكم بام هو بريء منه.
هذه أسئلتي التي ال أريدكم أن جتيبوين عنها؛ فأنا ال أرضكم وال أنفعكم ،كام أين ال
أخافكم وال أهابكم ،لكن حرضوا أجوبتها جيدا لتدافعوا هبا عن أنفسكم يوم حيرش
اخلالئق ،ويتالقى اخلصوم ،وتنصب املوازين ..حينها يمكنكم أن جتيبوا اهلل ،واهلل هو
العدل الذي ال يضيع عنده حق ،وال ينترص عنده باطل.
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ملاذا حتقدون عىل احلشد الشعبي؟
من العجائب التي تتحري فيها العقول ،وتشيب هلا الولدان ،وتتحطم عندها كل
الرباهني املنطقية ،تلك األحكام اجلائرة التي شنت ،وال تزال تشن ،عىل احلشد الشعبي
العراقي الذي قام يدافع عن أرضه يف وجه أرشس وأحقر خلق اهلل ،وأكثرهم ظلام وإرهابا،
تلمع فيه صورة أولئك اإلرهابيني من شذاذ اآلفاق الذين تركوا بالدهم،
يف الوقت الذي ّ
وراحوا ينرشون اخلراب يف سورية والعراق ،وغريها من بالد اإلسالم.
ولو كانت تلك اهلجامت واألحقاد املنبعثة منها صادرة عن أمريكا الشيطان األكرب،
أو من إرسائيل الغدة الرسطانية ،لكان ذلك شيئا عاديا ،لكن أن يصدر من مسلمني
متدينني؛ فذلك يشء عجيب.
ولذلك سنجيب هؤالء  ،لعلهم يستعملون بعض ما وهبهم اهلل من عقل ،أو لعلهم
يرجعون إىل مصادرهم الفقهية التي رموها وراء ظهورهم ،ويتخلصوا من تلك الكربياء
التي يتعاملون هبا مع ذلك احلشد املقدس الذي استطاع أن يطيح بكل املؤامرات التي
اس تهدفت رضب العراق ،لتجعله بعد ذلك قاعدة لرضب كل املنطقة؛ وذلك من خالل
الوجوه السبعة التالية:
أوال ـ أن هذا احلشد مل جيتمع من تلقاء نفسه ،وال اجتمع من خالل طلب احلكام
الذين تزعمون أهنم جاءوا عىل ظهر الدبابة األمريكية ،وإنام جتمع من خالل فتوى فقيه،
تقر األمة مجيعا بفقهه وعلمه وتقواه ..ومن مل يقر بذلك يمكنه أن يذهب إىل كتبه الكثرية،
أو يبحث يف سريته املمتلئة بالتقوى والورع ..ومن مل يكفه ذلك يمكنه أن يسأل كل فقهاء
العراق ،ومراجعهم ،ومن كل الطوائف ،وهل وافقوا عىل تلك الفتوى أم ال؟
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وبذلك؛ فإنه قبل أن يوجه اللوم إىل احلشد الشعبي يوجه اللوم إىل الفقهاء ،أو تقام
املناظرات وأنواع احلجاج مع الفقهاء ،ال مع احلشد ،ألن أي جندي يف احلشد عندما يسأل،
سيقول :أنا ال علم يل بالفقه ،ولكن بام أن فتوى املرجعية ألزمتني بذلك ،واعتربتني آثام إن
قرصت فيه؛ فقد قمت ألداء واجبي ،ولو طلبت مني أن أعود لبيتي لعدت.
ثانيا ـ أن األدلة الرشعية مجيعا ،والواردة يف املصادر السنية والشيعية ،بل يف القرآن
الكريم نفسه تدعو إىل النفري العام يف حال دخول العدو ،وتتوعد بالعقاب العظيم عىل كل
ون ِيف َسبِ ِ
من قرص يف ذلك ،أو ركن إىل الدنيا؛ فاهلل تعاىل يقولَ ﴿ :و َما َل ُك ْم َال ُت َقاتِ ُل َ
يل اهللَِّ
ِ
اء وا ْل ِو ْلدَ ِ
َواملُْست َْض َع ِفنيَ ِم َن الر َج ِ
ان ا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن َه ِذ ِه ا ْل َق ْر َي ِة
ال َوالن َِّس َ
ِّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ريا﴾ [النساء]75 :
اج َع ْل َلنَا م ْن َلدُ ن َْك َول ًّيا َو ْ
ال َّظاملِ َأ ْه ُل َها َو ْ
اج َع ْل َلنَا م ْن َلدُ ن َْك نَص ً
فهذه اآلية الكريمة تنطبق متاما عىل ما حصل يف الكثري من املدن العراقية من تسلط
املستكربين الظاملني عىل املستضعفني اآلمنني العزل ،وقد رأى العامل أمجع كيف أهني أولئك
املستضعفون ،وقتلوا ،ورشدوا ،وصودرت أمواهلم ،وبيعت نساؤهم ،وبذلك ،فإن اآلية
الكريمة حتمل كل مؤمن مسؤولية محاية املستضعفني والدفاع عنهم.
ولذلك ،فإن الفتاوى املرتبطة بوجوب تشكيل احلشد الشعبي ليست خاصة بالسيد
السيستاين ،أو غريه من املراجع ،وإنام نجد أمثاهلا يف مجيع مصادر الفقه السني.
ففي املذهب احلنفي نجد هذه الفتوى للكاساين ،والتي يقول فيها( :فأما إذا عم
النفري بأن هجم العدو عىل بلد ،فهو فرض عني يفرتض عىل كل واحد من آحاد املسلمني
ممن هو قادر عليه؛ لقوله سبحانه وتعاىل﴿ :ان ِْفروا ِخ َفا ًفا وثِ َق ًاال وج ِ
اهدُ وا بِ َأ ْم َوالِ ُك ْم
َ َ
َ
ُ
َو َأ ْن ُف ِس ُك ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [التوبة ..]41 :وألن الوجوب عىل
الكل قبل عموم النفري ثابت؛ ألن السقوط عن الباقني بقيام البعض به ،فإذا عم النفري ال
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يتحقق القيام به إال بالكل ،فبقي فرضا عىل الكل عينا بمنزلة الصوم والصالة ،فيخرج العبد
بغري إذن مواله ،واملرأة بغري إذن زوجها؛ ألن منافع العبد واملرأة يف حق العبادات املفروضة
عينا مستثناة عن ملك املوىل والزوج رشعا ،كام يف الصوم والصالة ،وكذا يباح للولد أن
خيرج بغري إذن والديه؛ ألن حق الوالدين ال يظهر يف فروض األعيان كالصوم
()10

والصالة)

ويف املذهب املالكي نجد هذه الفتوى للقرطبي ،والتي يقول فيها( :وقد تكون حالة
جيب فيها نفري الكل ..وذلك إذا تعني اجلهاد بغلبة العدو عىل قطر من األقطار ،أو بحلوله
بالعقر ،فإذا كان ذلك وجب عىل مجيع أهل تلك الدار أن ينفروا وخيرجوا إليه خفافا وثقاال،
شبابا وشيوخا ،كل عىل قدر طاقته ،من كان له أب بغري إذنه ومن ال أب له ،وال يتخلف
()11

أحد يقدر عىل اخلروج ،من مقاتل أو مكثر)

ويف املذهب الشافعي نجد هذه الفتوى لإلمام النووي ،والتي يقوهلا يف( :الرضب
الثاين ،اجلهاد الذي هو فرض عني؛ فإذا وطئ الكفار بلدة للمسلمني أو أطلوا عليها ونزلوا
باهبا قاصدين ومل يدخلوا صار اجلهاد فرض عني عىل التفصيل الذي نبينه إن شاء اهلل تعاىل..
وجيوز أن ال حيوج املزوجة إىل إذن الزوج كام ال حيوج إىل إذن السيد وال جيب يف هذا النوع
()12

استئذان الوالدين وصاحب الدين)

ويف املذهب احلنبيل نجد هذه الفتوى البن قدامة ،والتي يقول فيها( :وإن خرج يف
جهاد تطوع بإذهنام ،فمنعاه منه بعد سريه وقبل وجوبه ،فعليه الرجوع ،ألنه معنى لو وجد

( )10بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ( ،ج  ، 15ص  271و)272
( )11تفسري القرطبي ( ،ج  ، 8ص  151و)152
( )12روضة الطالبني وعمدة املفتني ( ،ج  ، 4ص )1
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يف االبتداء منع ،فإذا وجد يف أثنائه منع ،كسائر املوانع ،إال أن خياف عىل نفسه يف الرجوع،
أو حيدث له عذر ،من مرض أو ذهاب نفقة أو نحوه ،فإن أمكنه اإلقامة يف الطريق ،وإال
مىض مع اجليش ،فإذا حرض الصف ،تعني عليه بحضوره ،ومل يبق هلام إذن.وإن كان
()13

رجوعهام عن اإلذن بعد تعني اجلهاد عليه ،مل يؤثر رجوعهام شيئا)

ومن العجيب أن هؤالء الذين ينكرون عىل املرجعية الفقهية العراقية فتواها،
ويعتربوهنا طائفية هم أنفسهم يعظمون مشاخيهم الذين أفتوا بجواز االستعانة بأمريكا
وغريها ملحاربة صدام حسني عند غزوه الكويت ..وهذا ما جيعلنا نحتار ..فهل النفري
واجب عىل األمريكان ،وحرام عىل العراقيني؟ وهل كل الفقهاء الذين أفتوا بوجوب النفري
من السنة والشيعة خمطئون يف تلك الفتاوى؟
ثالثا ـ أنه لو فرضنا أن أمثال تلك الفتاوى الواردة يف املصادر السنية قبل الشيعية ،مل
تصدر ،ومل يفت السيد السيستاين ،وال غريه من الفقهاء؛ فإن العقل املجرد ،والفطرة
الصافية ،وحدمها يدعوان إىل تشكيل ذلك احلشد؛ فتشكيله من املعقولية والفطرية
والبداهة بحيث ال حيتاج إىل فتوى فقيه.
فكيف يقعد من يسكن بلدا عاش من خرياته ،وهو يرى قوما من املستكربين العتاة
الظاملني هيامجون املستضعفني ،ويتسلطون عىل أمواهلم وأرواحهم ،ومل يكتفوا بذلك ،بل
راحوا إىل األعراض هيتكوهنا ،ويبيعون احلرائر املصونات جواري وإماء ،أمام منظر العامل
أمجع ..فهل يمكن لصاحب نخوة ومروءة أن يفعل ذلك؟ وهل تبقى له بعد ذلك أي نخوة
أو مروءة؟

( )13املغني ( ،ج  ، 20ص )436
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وأحسب أن هذا احلشد لو مل يشكل ،ومل تصدر فتوى املرجعية ،وبقي اإلرهابيون
متسلطني عىل العراق ،لراح أولئك املغرضون احلاقدون عىل احلشد الشعبي ،يسخرون من
العراق وأهله ،ويرموهنم باجلبن واخلور ،وربام يلقون الالئمة عىل فقهاء الشيعة ،ويرمون
مذهبهم ب تعطيل الرشيعة ،وربام يقرؤون عليهم ما رسدنا من نصوص فقهاء املذاهب
األربعة ،ليفخروا عليهم بام ورد يف املذاهب السنية.
بل إين سمعت هذا احلديث يف بعض القنوات املغرضة ،ويف بداية األزمة ،وعند
دخول اإلرهابيني إىل املوصل ،وبعد استنجاد بعض السياسيني بأمريكا واحللفاء ،حينها
راح يضحك ويقول :انظروا إىل جبن الشيعة ..هم يستنجدون بأعدائهم ،ألن فقههم
املتخلف حيرم عليهم اجلهاد.
رابعا ـ أن العاقل الذي يرى ما فعله اإلرهابيون يف املدن العراقية ،ويف املناطق السنية
خصوصا ،ال حيتاج إىل البحث عن الذين شكلوه ،وهل هم سنة أم شيعة ،وهل هم
مسلمون أم نصارى؟ ..ألن هذا واجب رشعي ،وتقصري بعض اجلهات فيه ،ال يعفي
غريها.
ولذلك لو فرضنا أن هذا احلشد مل يشارك فيه إال الشيعة ،أو السنة؛ فالرشف ملن
شارك ،واخلزي والعار عىل من مل يشارك ،وبذلك فإن صيحة أولئك املغفلني من أن هذا
حشد شيعي غمز وملز إلخواهنم من أهل السنة ،ذلك أهنم يرموهنم بالتقصري يف الواجب
الرشعي الذي نص عليه فقهاء السنة ،كام نص عليه فقهاء الشيعة ،كام نصت عليه قبل ذلك
النخوة واملروءة والغرية والكرامة.
خامسا ـ أن أكرب ما يدل عىل مصداقية هذا احلشد ،هو تلك التضحيات العظيمة التي
قدمها ،ويف سبيل احلق املجرد اخلالص اخلايل من أي شبهة؛ فهو مل يذهب ليستعمر أرضا،
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أو ليغزو قوما آمنني مثلام فعل صدام حسني الذي يعظمونه ويقدسونه ،وإنام ذهب ليخلص
املستضعفني من نري املستكربين ،وهو بذلك قام بأعظم سلوك أخالقي يستحق املدح عليه،
ال الذم.
بل إن الزعم بكون احلشد مشكال من الشيعة فقط ،يزيد من تكريمهم وتعظيمهم
وتوقريهم ،ذلك أن اإلرهاب رضب املناطق السنية ،ومل يرضب املناطق الشيعية؛ وذلك
يدل عىل مدى إخالص وجترد وصدق ذلك احلشد ،وإال فإنه لو كان حاقدا عىل إخوانه من
أهل السنة ،لقال مثلام يقول املغرضون كل حني :اللهم ارضب الظاملني بالظاملني ،وأخرجنا
من بينهم ساملني..
لكن احلشد الشعبي مل يفعل ذلك ،ومل يقل ذلك ،وإنام راح الشيعي منهم يقدم دمه
فدا ء ألخيه السني ،ألنه يعلم أن نجدته واجبة ،وأنه ال عالقة للطائفية هبذا اجلانب ،كام ال
عالقة هلا بغريه.
بل إن الكرم الذي أبداه الشيعة إلخواهنم من أهل السنة مل يقترص عىل ذلك؛ فقد
آووهم يف ديارهم ،ومحوهم بكل ما يملكون من قوة إىل أن حتررت أرضهم ،وعادوا إليها،
وشهاداهتم الكثرية كلها تدل عىل ذلك.
سادسا ـ أن هذا احلشد مل حيمل السالح عىل بلده ،وال عىل مؤسساته ،ومل حيارب
جيشه مثلام يفعل اجليش احلر والنرصة وغريها يف سوريا ،والذين لقوا التأييد الكبري من
الذين يتهمون احلشد الشعبي.
بل إن التنسيق كان جاريا بني احلشد الشعبي واجليش ،بل إن كل مؤسسات الدولة
كانت موافقة ومقدرة جلهوده ،وإن بدر منها التقصري يف إعطائه حقوقه ،وبذلك فإن اعتباره
مليشيات ـ كام يسميه املغرضون ـ جريمة يف حقه ،ورضب للرشعية التي أعطاها له الشعب،
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كام أعطتها له الدولة ،كام أعطاها له قبلهم الفقهاء مجيعا.
سابعا ـ أن أكرب من واجه هذا احلشد أمريكا وذيوهلا يف املنطقة ،ولذلك فإن الذي
يتهمه أو يدنسه أو حياربه أو يشوه سمعته ليس سوى عميل من عمالء أمريكا شعر أو مل
يشعر.
وقد شاهد الناس مجيعا الطائرات األمريكية وهي تصب نرياهنا عىل احلشد الشعبي
يف نفس الوقت الذي حتمي فيه الدواعش ،وتزودهم بأنواع األسلحة.
ولذلك فإن كل تلك التشوهيات التي حصلت للحشد الشعبي من القنوات
املغرضة ،ليست سوى فربكات إعالمية قصدت تشوهيه لتبقى أمريكا وحدها يف املنطقة،
وتستعمل الدواعش ورقة ضغط ،ال للعراق وحده ،وإنام جلميع دول املنطقة؛ فلم يكن
خيدمهم أحد كام خيدمهم أولئك الدواعش.
ويف األخري أدعو كل من يتكلم بسوء عن هذ احلشد املقدس ألن يقرأ جيدا قوله :
(إن اهلل تعاىل قالَ :من عادى يل ول ًّيا ،فقد آذن ُته باحلرب)()14؛ فذلك احلشد الذي قدم
الشهداء واجلرحى الكثريين ،يستحق التكريم واالحرتام والدخول إىل تاريخ الرشفاء من
بابه الواسع ،وال يستحق تلك املعامالت الالأخالقية ،وتلك األوصاف التي تدل عىل أن
قلوب أصحاهبا ليست سوى مستنقعات ومزابل للحقد ،ولو أهنا تطهرت وصفت
الكتشفت غبن ما وقعت فيه.

( )14رواه البخاري ()6502
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العراق ..والشقاق والنفاق
من العبارات التي يرددها الكثري من غري أن حيسب حسابا للعواقب املرتتبة عليها،
قوهلم( :إن العراق بلد الشقاق والنفاق) ،هذه املقولة اخلطرية التي ال تغتاب فردا واحدا
من املسلمني ،وإنام تغتاب شعبا كامال ،وترميه بأدهى الدواهي ،وأعظم الكفر ،وهو النفاق
الذي توعد اهلل أصحابه بأن يكونوا يف الدرك األسفل من النار.
وأنا أر يد يف هذا املقال أن أرد عىل هذه املقولة ،ال دفاعا عن العراق؛ فهو أكرم من
أن حيتاج إىل دفاعي ،ولكن نصحا ألولئك الذين هيرفون بام ال يعرفون ،ويوردون أنفسهم
املهالك ،وهم ال يشعرون ،وسيكون ردي ونصحي ـ كالعادة ـ من سبعة وجوه:
أوال ـ أن هذه املقولة تشق عن قلوب الناس ،وتعرب عن حقائقهم وبواطنهم ،وذلك
يستدعي أن يكون مصدرها معصوما ،عاملا بالغيب ،بينام ال نرى يف ذلك أي نص معصوم،
وكل من يدعي أن ذلك من رواية األئمة؛ فهو كذب وتدليس ،ومن وضع أعدائهم.)15
بل إن هذه املقولة بحسب املصادر السنية والشيعية صادرة عن أعداء بيت النبوة،
ومنهم معاوية الذي قال للوليد بن جابر الطائي( :وإنك لتهددين يا أخا طي بأوباش
()16

العراق ،أهل النفاق ،ومعدن الشقاق)

ومنهم احلجاج بن يوسف ذلك الطاغية املجرم املستبد ،والذي قال يف خطبته
املعروفة ،والتي حيفظها بعضهم كام حيفظ القرآن ،ويستنبط منها األحكام كام يستنبط
الفقهاء ( :يا أهل العراق ،يا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ االخالق ،أما واهلل ألحلونكم
( )15نسب هذا القول اىل اإلمام عيل يف بعض املصادر ،ولكنه ورد مرسال دون سند ،باإلضافة إىل أن املصادر السابقة عليه نسبت نفس الكالم للحجاج
خماطبا به أهل العراق.
( )16رشح هنج البالغة ج 16ص .130
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حلو العصا ،وألعصبنكم عصب السلم ،وألرضبنكم رضب غرائب اإلبل) ،ويف خطبة
()17

أخرى( :يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق ،إن الشيطان استبطنكم)

وهكذا ظل املستبدون ووالة السوء يرددون أمثال هذه املقولة حتى حولوها دينا
يتدين به الناس ،يزامحون به حقائق القرآن الكريم والسنة املطهرة والروايات الرشيفة،
والتي حترم اخلوض يف أعراض آحاد الناس؛ فكيف بمجموعهم.
ثانيا ـ أننا ال ننكر أن يكون يف العراق منافقون ومشاققون وظاملون ومستبدون أمثال
صدام حسني وغريه؛ فذلك مما ال ختلو منه دولة من الدول ،وال مدينة من املدن ،وال شعب
من الشعوب ،لكن هل جيوز لنا رشعا أن نحكم عىل بلدة من خالل أرشارها ومفسدهيا؟
هذا ال يتناسب مع العدالة التي طولبنا هبا ،والتي أمرنا اهلل تعاىل هبا يف قولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا
ِ ِ
ِ
ِ
جي ِر َمنَّ ُك ْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم ع ََىل َأ َّال َت ْع ِد ُلوا اع ِْد ُلوا
ا َّلذي َن آ َمنُوا ُكو ُنوا َق َّوامنيَ هللَِّ ُش َهدَ ا َء بِا ْلق ْسط َو َال َ ْ
ُهو َأ ْقر ِ
ب لل َّت ْق َوى﴾ [املائدة]8 :
َ َ ُ
ولو أنا أجزنا ألنفسنا هذا؛ فلنطبقه عىل اجلميع ،ونعترب مكة التي حارب أهلها
رسول اهلل  ، وأخرجوه من داره[ ،دار كفر وضالل] ،ونعترب املدينة املنورة التي امتألت
باملنافقني[ ،دار شقاق ونفاق] ،ونستدل لذلك ،ال بقول معاوية واحلجاج ،وإنام بالقرآن
الكريم نفسه الذي قالَ ﴿ :و ِمم َّ ْن َح ْو َل ُك ْم ِم َن ْاألَع َْر ِ
اب ُمنَافِ ُق َ
ون َو ِم ْن َأ ْه ِل املَْ ِدين َِة َم َر ُدوا ع ََىل
ِ
م﴾ [التوبة]101 :
النِّ َفاق َال َت ْع َل ُم ُه ْم ن َْح ُن َن ْع َل ُم ُه ْ
ثالثا ـ أن تعميم تلك املقولة عىل أهل العراق ،يضع أكثر علامء األمة الذين ولدوا يف
العراق ،وعاشوا فيها ،يف مجلة املنافقني ،وكيف يكون ،ذلك وهم أئمة املذاهب السنية قبل

( )17رشح هنج البالغة ج 1ص  243ـ .345
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الشيعية؛ ففي العراق نشأ اإلمام أمحد وهو مؤسس املذهب احلنبيل ،وفيه بدأ الشافعي
تأسيس مذهبه القديم ،قبل أن يعود إىل مرص ،وفيه كبار أئمة املذهب املالكي ،الذين تقوم
عليهم املدرسة املالكية بأصوهلا وفروعها ،وفيه ولد أبو حنيفة ،بل ولد يف كوفته ،ومثله أكثر
أئمة املذهب احلنفي.
ويف العراق نشأ أكرب الصوفية كاجلنيد والشبيل والنوري ومعروف الكرخي..
وغريهم كثري من الذين أسسوا للتصوف اإلسالمي ،بل فيه ابتدأت الطرق الصوفية؛ فمنه
ابتدأت الطريقة القادرية ،أكثر الطرق انتشارا وامتدادا يف مجيع العامل اإلسالمي.
ويف العراق نشأ أبو احلسن األشعري مؤسس املذهب األشعري أكرب املذاهب
العقدية اإلسالمية ،ومثله أئمة املعتزلة ،وأكثر املدارس العقدية اإلسالمية ،بام فيها املدرسة
السلفية نفسها.
فهل كل هؤالء الفقهاء واألصوليون واملتكلمون والصوفية كانوا أهل شقاق
ونفاق؟ فإن مل يكونوا كذلك ،فلم التعميم ،ومل ال يقال بأن يف العراق شقاق ونفاق ،كام يف
مجيع بالد اهلل التي ال ختلو من الصاحلني ،وال من املنافقني.
رابعا ـ أن رسول اهلل  أشار يف أحاديث كثرية صحيحة إىل البالد التي تنشأ منهم
الفتن ،وتنترش منها الزالزل ،وحددها بدقة ،وهي بالد نجد التي يطلع منها قرن الشيطان،
وقد دل الواقع عىل ذلك؛ فاحلركة الوهابية التي كفرت املسلمني وقاتلتهم ،وال تزال
تقاتلهم نشأت فيها ،والدولة السعودية التي جعلت أرضها حمطة للطريان اإلجرامي
لرضب العراق وأفغانستان واليمن ،وجعلت من نفسها رشطيا يؤدب الدول اإلسالمية
تصدر قراراهتا من النجد الذي أخرب عنه رسول اهلل  ..فلم ال تسمى هذه الدولة دولة
شقاق ونفاق ،أو دولة زالزل وفتن ،مع أن الذي أخرب عنها ذلك هو رسول اهلل  ،ال
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معاوية ،وال احلجاج ..لكنهم لألسف يناقضون أنفسهم؛ فيسمون الدولة املارقة دولة
توحيد ،ويسمون الدول املؤمنة دول شقاق ونفاق.
خامسا ـ نحن نقر بأن أصحاب اإلمام عيل وأصحاب اإلمام احلسن ،والذين كاتبوا
اإلمام احلسني مل يكونوا يف مستوى أئمتهم ،ولكن هل كان غريهم يف املستوى ..وملاذا ال
نتساءل عن رس نقل اإلمام عيل لعاصمته من املدينة إىل الكوفة ،وملاذا مل ينتقل للشام ،وملاذا
مل يذهب اإلمام احلسني إىل مرص أو املغرب أو غريها.
لقد فعل ذلك ،ألنه يعلم أن أهل العراق ،وأهل الكوفة ،وإن كان يف بعضهم
اخلذالن واالنحراف؛ فهم أفضل من غريهم ..والذي يتيه عىل هؤالء ،ويفخر عليهم ،يشبه
ذلك الصبي الراسب يف دراسته عندما يسب صبيا آخر ،ال بسبب رسوبه ،وإنام بسبب كونه
مل ينل معدال عاليا ..وهكذا األمر بالنسبة ألهل الكوفة خصوصا ،وللعراقيني عموما؛ فإهنم
وإن مل ينالوا نقاطا عالية يف الوالء ،لكنهم مع ذلك كان فيهم من الوالء ما مل يكن عند
غريهم.
سادسا ـ أن هذا احلكم التعميمي يناقض كل النصوص التي تعترب كل شخص
مسؤوال عن عمله ،وأنه ال جيرب أحد عىل فعل ،وأن الزمان واملكان ال عالقة هلام بالتكليف
واألفضلية ..ولو كان األمر كذلك الحتج من حكم عليهم بذلك عند اهلل ،وكانت هلم
احلجة ،حيث يقولون :ربنا لقد ولدنا يف البالد التي كتب عىل أهلها أن يكونوا أهل شقاق
ونفاق؛ فال تؤاخذنا بام مل تكسب أيدينا.
وقد يقال هنا :فكيف ذكر رسول اهلل



نجدا ،وأهنا مركز الزالزل والفتن؟..

واجلواب عىل ذلك بسيط؛ فرسول اهلل  بام أنبأه اهلل من الغيب ،مل خيرب أن كل سكان نجد
بتلك الصفة ،ومعاذ اهلل أن يكونوا كذلك؛ فقد كان فيها الكثري من الصاحلني الذين قتلتهم
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الوهابية ،ولكن رسول اهلل  أخرب أهنا املنطلق الذي تنطلق منه الفتن ،وقد كان األمر كام
أخرب.
سابعا ـ أن املؤمنني مطالبون بأن ينرشوا الفضيلة واألمل ،وأن ينزهوا ألسنتهم عن
كل ما يساهم يف نرش الرذيلة أو اإلحباط أو اإلشاعات الكاذبة املغرضة ،وتلك املقولة
تناقض تلك التكاليف الرشعية ،بل إهنا تقذف شعبا كامال ،وبأبشع أنواع التهم وأخطرها،
وقد قال رسول اهلل ( :أيام امرئ قال ألخيه :يا كافر ،فقد باء هبا أحدمها ،إن كان كام قال،
()18

وإال رجعت عليه)

ويف حديث آخر قال رسول اهلل  ألسامة بن زيد بعد قتله لرجل قال :ال إله إال اهلل:
(يا أسامة! أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهلل!؟) ،قال أسامة :كان متعوذا ،إنام قاهلا خوفا من
السالح ..فقال له رسول اهلل ( :أفال شققت عن قلبه حتى تعلم أقاهلا أم ال!؟) ،قال
أسامة :فام زال يكررها عيل حتى متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم (.)19
ونتمنى من إخواننا أن حيفظوا حديث أسامة ،وأن يرددوا مقولته ،وأن يعتذر كل
شخص منهم رمى العراق بالشقاق والنفاق ،قبل أن تنصب املوازين ،ويدعي عليه كل
عراقي ،بام فيهم أئمته الذين يدعي انتسابه إليهم ،وأوهلم أمحد بن حنبل وأبو حنيفة وأبو
احلسن األشعري والشيخ عبد القادر اجليالين واجلنيد وغريهم كثري ..باإلضافة إىل أولئك
األئمة من أهل البيت الذين ترشفت العراق باستقباهلم ،وكوهنا مثوى ألجسادهم ،من
اإلمام عيل ،واإلمام احلسني ،واإلمام الكاظم ،واإلمام اجلواد ،واإلمام اهلادي ،واإلمام
العسكري.
( )18رواه البخاري  ، 428 / 10ومسلم رقم (.)60
( )19رواه البخاري ( ، )46ومسلم يف اإليامن (.)5 :40
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ويف األخري أمتنى من إخواين أن يستبدلوا تلك املقولة احلجاجية ،بمقولة أكرم
وأرشف ،يدل عليها الواقع ،وتدل عليها حركة التاريخ ،وهي [العراق بدل االنعتاق
واالنطالق]؛ فالعراق سيكون بحول اهلل ،البلد الذي ينعتق به العرب ،ويتحررون ،ومنه
سيكون املنطلق لتحقيق احلكومة اإلهلية العادلة التي ال تشمل العراق وحدها ،بل تشمل
العامل أمجع ..فمن العراق بدأت احلضارة ،وإليها ستنتهي رغم أنف احلاقدين.
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ملاذا تقف مع الدولة السورية؟
سألني بعضهم عن سبب وقويف ـ من خالل منشورايت ومقااليت ـ مع الدولة السورية
وجيشها الباسل ،وحلفائها األوفياء الصادقني ،وعدم وقويف مع املعارضة ،وجوابا له
أقول:
أوال ـ أن عقيل مل يستسغ تلك املعارضة التي تؤيدها دول مل متارس الديمقراطية يف
يوم من أيام حياهتا ..تلك الدول التي متارس كل أنواع الديكتاتورية واالستبداد والظلم يف
حق شعبها ،ويف حق الكثري من الشعوب املستضعفة ..وهي فوق ذلك كله سبب كل
املصائب التي نزلت ببالدنا ،ومجيع بالد العامل اإلسالمي ..ويف إمكان أي عاقل أن يراجع
أرشيف تلك الدول ليبحث عن القواعد العسكرية التي رضب هبا العراق وأفغانستان
واليمن ..وغريها من بالد العامل اإلسالمي.
ثانيا ـ أن عقيل مل يستسغ أن ترعى تلك املعارضة أمريكا راعية اإلرهاب العاملي،
وإرسائيل أخطر رسطان تعرفه املنطقة ،فهام مجيعا ـ بمعونة املعارضة املستحمرة ـ يستعمالن
كل الوسائل الهنيار الدولة السورية ،فلم يكتفوا بتجنيد أولئك احلمقى واملغفلني يف املعركة
اخلارسة التي يقومون هبا ،بل أضافوا إىل ذلك رضباهتم العلنية هلذه الدولة املقاومة.
ثالثا ـ أنا أعرف سورية قبل أن حيصل هلا ما حصل ،وكانت من أحسن الدول
العربية ،وأكثرها حضارة وتطورا وتساحما ،وكانت مساجدها ممتلئة باملشايخ الربانيني ،بل
كانت تقام هبا احلرضات الصوفية عىل املأل ..وكانت احلكومة السورية من أكثر احلكومات
تساهال مع الزوار والسواح العرب مهام اختلفت مشارهبم ،وكان من املمكن ألي عريب أن
ينال اجلنسية السورية بكل سهولة ،وأن يدرس يف مدارسها ،وينال الشهادات العليا من
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جامعاهتا ..وذلك كله مل يعجب السلفية الوهابية التي تريد أن حتول بالد الشام مركزا من
مراكز التطرف والعنف واإلرهاب ،فلذلك اعتربهتا دولة رشكية كافرة ،وأحلت قتاهلا يف
نفس الوقت الذي حترم فيه القيام بمظاهرة أو إرضاب يف مملكاهتا املستبدة.
رابعا ـ أن التوجه املقاوم لسورية وموقفها من القضية الفلسطينية ومن القضايا
العربي ة واإلسالمية ال يامثله أي موقف ..ومن العجب أن يشكك يف هذا املوقف بدعوى
أهنم مل يطلقوا رصاصة واحدة عىل إرسائيل ..وأي غبي هذا الذي يطلق رصاصة أو
صاروخا استعراضيا ال ينفع وال يرض ..لقد كان املوقف السوري موقفا اسرتاتيجيا ال
يفهمه إال أصحاب العقول ..ال أصحاب االستعراضات ..فيكفي أن تدعم حركات
املقاومة ،وأن تقف ضد التطبيع ،وأن حترض نفسك للمعركة األخرية ..هذه هي املقاومة
احلقيقية التي خيافها الصهاينة ،وال املقاومة االستعراضية ..وأنا متأكد متاما أن سورية لو
فعلت ما طلبه منها هؤالء ورمت صاروخا أو رصاصة فسيكون أول من يطعنها يف الظهر
أولئك الذين يتحالفون مع إرسائيل فوق الطاولة وحتت الطاولة.
خامسا ـ أنني أعلم علم اليقني أن كل ما تتفوه به قنوات الفتنة من الكيميائي وغريها
مرسحيات مدبرة لدعوة الغرب للتدخل يف سورية ..فاجليش السوري العظيم استطاع أن
حيقق انتصاراته مع حلفائه من غري حاجة الستعامل ذلك السالح أو غريه.
سادسا ـ أنا أستغرب من الطريقة التي يفكر هبا أولئك الذين يدعون اجليش السوري
إىل عدم حترير املدن أو األحياء املغتصبة من طرف اجلامعات اإلرهابية ..فهل يرضون هذا
لبالدهم ..تصوروا أن فئة من الناس ومعها اجليش راحت حتتل الرياض ..أال يقوم اجليش
السعودي باستعامل كل الوسائل إلنقاذها ،وإعادهتا إىل الوطن ..بل إن هذا يف الغرب نفسه
الذي يدعونا إىل احلرية ،فلو أن أي فئة احتلت باريس أو لندن ..فهل يمكن أن يسكت
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جيش فرنسا أو جيش بريطانيا؟
سابعا ـ أنا أعلم جيدا أن البديل الوحيد املدبر لسورية هو نفسه البديل الوحيد املدبر
لليبيا ولغريها من بالد العامل اإلسالمي ،وهو ما عرب عنه بوضوح وعىل املأل ويل ويل العهد
السعودي عندما قال عن إيران( :سننقل احلرب إىل داخل إيران) ..فهؤالء ليس هلم من
دور سوى إشعال الفتن ،لتتحول مجيع الدول العربية واإلسالمية إىل عبس وذبيان ،وتقوم
احلروب اجلاهلية بينها ،لتتحول إرسائيل وحلفاءها العرب إىل أقوى دول املنطقة.
وأخريا ..فإنني منسجم يف موقفي هذا مع نفيس ومع كل يشء ..فال أؤمن بأي
معارضة مسلحة يف أي دولة ،وال أؤمن بأي انشقاق عن أي جيش ،وال أؤمن بتخريب
مؤسسات أي دولة ..أؤمن فقط باحلوار اهلادئ والتغيري املسامل ..أما العنف ،فلن جيلب إال
العنف.
أما أولئك الذين يعاتبونني ،فهم ممتلئون بأنواع التناقض ،فهم يدعون أهنم يقفون
ضد اإلرهاب يف بالدهم ،بينام يؤيدونه يف بالد أخرى ..وهذا من التطفيف يف امليزان،
والكيل باملكاييل املزدوجة..
وليس األمر ـ لألسف ـ متوقفا عند سورية ..فأولئك اإلسالميني الذين وقفوا بكل
قوة لتخريب سورية وتدمريها هم أنفسهم يقفون اآلن ضد اجليش املرصي ،ويتمنون أي
بوادر لالنشقاق فيه ،ألنه ال مرشوع هلم إال الفوَض التي ورثوها من أيام بني أمية.
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هلذه األسباب ستنترص اليمن
عندما نتأمل يف حركة التاريخ ،والسنن التي حتكم املجتمعات ،بعيدا عن الذاتية،
والتفكري الرغبوي ،ثم ننظر إىل الواقع بعني استرشافية ال تؤثر فيها الوقائع املحدودة ،ندرك
جيدا أن اليمنيني سينترصون انتصارا واضحا ،ال إشكال فيه ،بل إهنم سيتحولون من قوة
قادرة عىل محاية نفسها ،واالحتفاظ بسيادهتا ،وحتقيق استقالهلا التام إىل قوة مواجهة،
يمكنها أن تتمدد ،ويتحول أعداؤها من معسكر املحاربني واملواجهني إىل معسكر املدافعني
عن أنفسهم ،أو الساعني إىل طلب عقد املعاهدات التي حتميهم.
وقد أشار إىل هذا البعد االسترشايف كبري االسترشافيني واملحللني االسرتاتيجيني
العرب حممد حسنني هيكل يف أكتوبر  ،2015وذلك عند ذكره ملوقفه من العدوان عىل
اليمن  ،مع العلم أن اليمنيني حينها مل تبدو هلم هذه القوة التي أظهروها هذه األيام ،والتي
جعلت السعودية تعقد القمم الستجداء النرصة ممن تعتقد أهنم حلفاؤها.
فقد أكد هيكل حينها بأن الدور السعودي سينتهي يف اليمن ،وإىل األبد ،وأن
السعودية ومن وراءها ومن حتالفات سيفشلون يف حرهبم عىل اليمن ،وأن اليمنيني
سينترصون يف النهاية.
وما ذكره هيكل هو ما تدل عليه سنن التاريخ ..التي ال تقرص نظرهتا عىل ما تبدو
عليه الدول أو املعسكرات من القوة ،وإنام تنظر إىل ما هو أبعد من ذلك ..ومها أمران
أساسيان يف كل انتصار ،أوهلام يرتبط باملنترص ،والثاين باملنترص عليه.
أما السبب األول ،وهو املرتبط بالذي حقق االنتصار ..فهو أن اليمنيني كانوا إىل
فرتة قريبة يشعرون بالتبعية املطلقة للسعودية ،وربام كانوا يتصورون أهنم ال يستطيعون
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الفكاك منها أبدا ،لكوهنا تستويل عىل كبار قادهتا من السياسيني واالجتامعيني.
ولذلك كان جمرد توجيه أي نقد للسعودية حمركا للمجتمع بطبقاته املختلفة ،ذلك
أن السعودية ،وإن كانت تيسء إىل اليمنيني بفرض تبعيتها عليهم إال أهنا كانت حتاول أن
تسرت ذلك هبدوئها ولطفها ،والذي مل يكن عوام الناس يرون غريه ،ولذلك كانوا يعتربون
قبول السعوديني للعاملة اليمنية ،أو إقامتها لبعض املشاريع فيها ،مكرمة من مكارمها.
لكنهم بعد احلرب املعلنة عليهم ،حتول األمر إىل عكس ذلك متاما ،فالسعودية
أصبحت مساوية عند اليمنيني للكيان الصهيوين ،فقد غرست يف كل بيت ،ويف كل شارع
من يعلن الكراهية واحلقد عليها ..وليس ذلك يف املناطق املرتبطة بأنصار اهلل فقط ،بل يف
كل اليمن ..فكلهم يصيحون بكراهيتها ،وكراهية اجلرائم التي قامت هبا.
وهذا ما جعل اليمنيني يرجعون إىل أنفسهم وتارخيهم احلضاري الطويل الذي ال
يساوي معه التاريخ السعودي شيئا ..وقد جعلهم هذا يستشعرون هويتهم ،ويعودون إىل
ذواهتم ،ويتخلصوا من تلك العقد التي أفرزهتا تبعيتهم للسعودية.
وذلك ما جعلهم يعلنون التحدي بإبراز قدراهتم التصنيعية لتلك األسلحة التي
استطاعت أن تقهر اجلربوت السعودي ،وجتعله حمتارا يف هذا الشعب الذي حورص و ُمنع
عنه كل يشء ،ومع ذلك تتضاعف قوته كل حني.
واكتشاف اليمنيني لقدراهتم عىل ذلك ،سيجعلهم يشعرون بقدرهتم عىل التحدي
واملواجهة يف كل املجاالت ،وهلذا نرى الكثري منهم اآلن ال يكتفون بإعالن احتفاظهم
بمدهنم يف وجه الزحف السعودي ،وإنام يعلنون دعوهتم إىل حترير الرياض نفسها من آل
سعود.
وكل هذا ـ وبرتسيخه عرب املقاومة واملواجهة ـ سيجعل اليمنيني مجيعا متحدين ،حتى
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أولئك الذين يتصورون السعوديون أهنم معهم بينام هم يف احلقيقة يفرحون بكل صاروخ
أو مسرية يوجهها اليمنيون ألعدائهم من السعودية أو اإلمارات وغريمها.
وأما السبب الثاين ،فريتبط باملنت ََرص عليه ،وهم السعوديون خصوصا ،فهم اآلن يف
أسوأ أوضاعهم ،فتلك الصورة التي كان حيملها العامل عن السعودية وآل سعود ،مل تعد
بذلك اجلامل ،بل صار النظام السعودي يمثل اإلجرام بأبشع صوره..
ولذلك صاروا يدفعون اجلزية ـ وكل حني ـ حرصا عىل بقائهم يف احلكم ،خشية من
انقالب الناس عليهم ..وهو أمر وارد ،ويف أي حلظة ،فبعد أن انقلب العامل كله عىل
السعودية ،سيأيت الدور للسعوديني أنفسهم ،والذين سيتحينون أقرب فرصة لذلك
االنقالب.
ومما يؤكده أو يقربه حصول املفاصلة بني رجال الدين واحلكم يف السعودية ،خاصة
مع التحديثات اجلديدة التي أجراها األمراء وامللوك ،والتي خرجت من الرس إىل العالنية..
وبذلك فإن السعودية ال تتعرض ملواجهة خارجية فقط ،وإنام ملواجهة داخلية أيضا.
وبوادر هذه املواجهة تبدو كل حني عرب اخلطباء الذين يرصحون بعدم قبول الوضع
الراهن الذي آلت إليه دولتهم التي كانوا يتصورون أهنا دولة حمافظة.
وبذلك فإن السند األكرب الذي استند إليه آل سعود منذ بداية حكمهم إىل اآلن ،يكاد
يفلت من بني أيدهيم ،وقد يفلت قريبا ،وهو ما جيعل النرص اليمني حمتوما ،عرب تلك
املواجهة اخلارجية ،وعرب ذلك التفلت والتمرد الداخيل.
وربام يكون أعداء السعودية يدركون هذا ،لكنهم بدل أن يرتكوا الفرصة للسعوديني
للتخلص من استبداد أمرائهم وملوكهم ،وتأسيس دولة جديدة قوية حترتم جرياهنا،
سيحاولون التأسيس لدويالت متزقها ،وتنرش احلروب بينها.
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لكن اليمن ال بواكي هلا
كلام أرى تلك الصور الفظيعة ملا حيصل يف اليمن من دمار وأمراض وسفك للدماء
مع التجاهل اإلعالمي والديني لكل ذلك ،والبكاء يف نفس الوقت عىل تلك املرسحيات
املزيفة التي يقوم هبا اإلرهاب العاملي كل حني يف سورية أتذكر ما ورد يف احلديث الرشيف
أن رسول اهلل



ملا رجع من أحد؛ فجعلت نساء األنصار يبكني عىل من قتل من

أزواجهن ،فقال رسول اهلل ( :ولكن محزة ال بواكي له)

()20

وهذا ما يصدق متاما عىل اليمن اجلريح املظلوم الذي يعيش الفقر واجلوع واحلصار
مع كونه صاحب آبار برتول كثرية هنبت منه منذ أكثر من قرن من الزمان ،وهنب معها الكثري
من ثرواته ،وعندما هنض يطالب بحقوقه ،ويسرتجع سيادته عىل أرضه ،رفعت شامعة
عالقته بإيران ل ُيقتل أطفاله ،و ُتدمر مؤسساته بسببها.
مع أن القوانني الدولية تتيح ألي دولة أن تقيم عالقاهتا مع من تشاء ،وكيف تشاء..
لكن املجرمني الذين يقومون بالتطبيع مع إرسائيل كل حني ،ويقومون بإمداد أمريكا بكل
ما جيبونه من أموال األرض والسامء ،يرفضون ذلك ،وحياربون ألجل ذلك حفاظا عىل
أمنهم القومي ،متناسني إرسائيل التي هي املهدد األكرب ألمن املنطقة ،ومتناسني أمريكا
أعظم دولة إمربيالية يف التاريخ.
واملشكلة أن هذه الدولة العربية ترضب باسم احلفاظ عىل العربية ،ولست أدري أي
عربية يقصدون؟ ..وهل كانت اليمن يف يوم من األيام دولة غري عربية؟ ..وهل خرج
( )20تتمة احلديث( :فبلغ ذلك نساء األنصار فبكني حلمزة ،فنام رسول اهلل  ثم استيقظ وهن يبكني فقال  :يا وحيهن ما زلنا يبكني منذ اليوم فليسكتن
وال يبكني عىل هالك بعد اليوم) رواه احلاكم ( )1407وعلق عليه بقوله( :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه ،وهو أشهر حديث باملدينة فإن
نساء املدينة ال يندبن موتاهن حتى يندبن محزة وإىل يومنا هذا)

88

العرب من غريها؟ ..وهل العروبة إال تلك الشهامة والنخوة اليمنية؟ ..وهل وجد يف
التاريخ حضارة عربية غري احلضارة اليمنية التي ذكرها القرآن الكريم وأشاد هبا؟
لكن األعراب الذين ذكرهم القرآن الكريم ،واعتربهم ﴿ َأ َشدُّ ُك ْف ًرا َونِ َفا ًقا َو َأ ْجدَ ُر
َأ َّال َي ْع َل ُموا ُحدُ و َد َما َأنْزَ َل اهللَُّ ع ََىل َر ُسولِ ِه﴾ [التوبة ،]97 :راحوا يعتربون أنفسهم األوصياء
عىل العرب ،فيؤدبون من شاءوا ،ويقربون من شاءوا ،وينسون أهنم عبيد ألمريكا وأذناهبا،
وأهنم ال يفعلون شيئا من دون مشورهتا.
وينسون أن اليمن هي مهد املقاومة العربية ضد الصهيونية وكل أشكال االستعامر
التابعة هلا ،وال زال أنصار اهلل الذي هم جزء أسايس من اليمن يرفعون شعار املوت ألمريكا
وإرسائيل.
لكن كل ذلك يتجاهله اإلعالم املغرض ،ويتجاهله أولئك الذين يزعمون ألنفسهم
متثيل الدين والنطق باسمه مع أهنم ليسوا سوى أدوات للصهيونية واالمربيالية األمريكية
والغربية ،ال يتحركون إال وفق مشيئتها.
إن مسؤوليت نا عن اليمن عظيمة ،فسنسأل مجيعا عن كل صبي قتل ،وعن كل امرأة
ترملت أوثكلت بأبنائها ..وسنسأل عن تلك األعراس التي حتولت إىل مآتم ،وعن تلك
الزهور التي حوهلا الطريان العريب إىل قبور ..وسنسأل عن جزيرة سقطرى ذلك األرخبيل
اليمني املوجود يف املحيط اهلندي ،والذي حياول األعراب حتويله ـ مثل بالدهم ـ إىل وكر
من أوكار الرذيلة ،ويتصارعون من أجل ذلك.
سنسأل عن كل ما حصل وحيصل يف اليمن ..ومل مل نبك عليها؟ ..ومل مل نرفع أصواتنا
استنكارا ملا حيصل هلا؟
إن اختبار اليمن لن ينجو منه إال الصادقون الذين ال خيافون إال اهلل ،وال يتوجهون
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بعبوديتهم أال له ..لذلك أدعو كل صادق إىل نرصة اليمن ..ولو بكلمة أو بصورة معربة..
أما السكوت ،فهو عالمة الرضا ،واحلياد يف هذا الوقت ليس سوى اصطفاف مع الظلمة،
ويف املواقف يتبني الرجال ،ويتميز األبطال.
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أمل ..والرباءة املذبوحة
وأخريا ..عرجت روح أمل إىل بارئها لتكون سفريا لكل أولئك األطفال اليمنيني
الذين ُيذبحون كل يوم بدم بارد ،وعىل مرأى العامل مجيعا..
ذهبت لتشهد يف حمكمة العدل اإلهلية املنصوبة يف كل األوقات ،بأن يزيدا واحلجاج
وكل املجرمني قد بعثوا من جديد ،وأن أطفال مسلم بن عقيل الذين ذبحوا يف العرص
األول ،يذبحون من جديد ،وبآالت أكثر تطورا ،ومن جهات كثرية تدعي أهنا تؤمن
بحقوق اإلنسان ،بينام هي هتتز لقتل شخص واحد ،وال هتتز ملاليني األطفال الذين يرشدون
ويقتلون وجيوعون وتصيبهم كل أنواع األوبئة ..وال أحد هيتم هبم ،بل الكل يبارك
جلالدهيم.
ذهبت لتشهد يف حمكمة العدل اإلهلية بأن من يتصورون أهنم محاة احلرمني ،قد
اشرتوا من كل جمرمي العامل وقطاع طرقه أغىل أنواع األسلحة وأفتكها ،ال ليرضبوا هبا
عدوهم الذي احتل أرضهم ،وال ليحموا هبا أمنهم الذي وكلوه ألعدائهم ،وإنام ليرضبوا
هبا ذلك الشعب الفقري املسكني املستضعف ،ليخريوه بني الوالء هلم ،وللصهاينة،
والشيطان األكرب ،أو املوت بكل ألوانه :األسود واألمحر واألبيض.
ذهبت لتخربه أن منابر احلرمني الرشيفني ،والتي ورثها علامء السلطان من سلفهم
من أتباع يزيد ومروان واحلجاج ،ال يزالون يرتقون تلك املنابر ،وال يزالوا يسبحون بحمد
العتاة والطغاة واملستبدين ،وال يزالون يرددون ما ردده سحرة فرعون قبل توبتهم ،وقوهلم:
﴿بِ ِعزَّ ِة فِ ْرع َْو َن إِنَّا َلن َْح ُن ا ْلغَالِ ُب َ
ون﴾ [الشعراء ،]44 :وال يزالون يطلبون من الظلمة أن يمألوا
أرض اليمن خرابا ودماء.
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وذهبت لتخربه أن تلك احلركات التي زعمت أهنا تريد أن تستعيد رشيعة رهبا،
وحاكميته ،ولغت هي األخرى يف دماء أطفال اليمن ،ونسائه ،وشيوخه ،ورجاله ،وأهنا
اهتمت بكل القضايا ،ونددت بكل اجلرائم إال اجلرائم التي حتصل يف اليمن ،لسبب بسيط،
وهو ذلك احلقد الذي ورثته من كل متعلق بأهل بيت النبوة ،مثلام فعل قتلة أطفال مسلم
بن عق يل متاما ،والذين كانت جريمتهم الوحيدة هي تلك النسبة الرشيفة التي ينتسبون
إليها.
ذهبت أمل لتخرب اهلل ومالئكته ورسله وأولياءه أن الرمحة قد ارتفعت ،والعدل قد
رفع ،وأن املظامل صارت جتارة رائجة ،والكل يصفق هلا..
ذهبت جائعة ضمآنة يف نفس األيام التي حصلت فيها أعظم ملحمة يف التاريخ،
ملحمة كربالء ،لتكون شهيدة اجلوع والضمأ ..ولتحيي بشهادهتا شهادة عبد اهلل الرضيع،
وعيل األكرب ،والقاسم بن احلسن ،وأيب الفضل العباس ،وسيد الشهداء ..وغريهم كثري..
أولئك الذين استشهدوا ،وهم حينون إىل قطرة ماء.
ولست أدري ماذا نفعل بعد ذهاهبا ..وبعد تلك النظرات األليمة التي نظرت هبا إىل
العامل ،وهي تودعه ..هل نبكيها ،أم نبكي أنفسنا نحن الذين شهدنا موهتا من غري أن نحرك
ساكنا ،أو نقوم بأي حركة تدعو إىل اجتثاث االستبداد والفساد والظلم.
هل نبكيها أم نبكي أولئك العلامء والدعاة أصحاب البطون الكبرية ،والسيارات
الفخمة ،والذين امتألت األرض من نعيقهم وهنيقهم ..ومل نسمع أحدا منهم يف يوم من
األيام يدعو إىل وقف املجازر ،والكف عن الظلم ..بل الكل بارك ،والكل شارك ،والكل
راح يستعمل ما يف جعبته من كالم ربه املقدس ليربر اجلريمة.
ال نملك يف األخري إال أن نعتذر هلا ،ولكل أطفال اليمن ،بل لكل شعب اليمن
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املسكني ..ونقول له :صربا أهيا الشعب املبارك ،فأنت يف طريق النرص ،وسيأيت اليوم الذي
يظهر فيه املختار ،وستقطع رأس حرملة ،وسيلعن الناس يزيدا من جديد ..وستكون أنت
ـ بصربك وتضحيتك ـ أيقونة النرص القادم ،وصاحب راية التي ال تضل ،وصاحب النرص
الذي ال يعرف اهلزيمة.

93

هذا جزاؤك يا عسريي ..وسريى الظلمة أي منقلب ينقلبون
من منا ال يعرف ذلك العسريي الذي جعله حتالف املستكربين لسانه الناطق
للجرائم التي يامرسها يف اليمن ،والذي كان يتحدث باللغات املختلفة ،ليربر قتل األطفال،
وتدمري املؤسسات.
ومن منا مل يسمع ذلك التحذير شديد اللهجة الذي أرسله عرب القنوات الفضائية،
وبجميع اللغات خماطبا املستضعفني يف اليمن قائال هلم بكل كربياء( :ابتداء من اليوم ،وكام
سبق وأن أعلنا من خالل وسائل اإلعالم ،ومن خالل املنشورات التي أسقطت طائرات
وجب
التحالف عىل مران وصعدة فإننا ُنعلن أن هذه املناطق صارت أهدافا عسكرية لذلك
َ
عىل املدنيني اليمنيني ُمغادرة املدينتني باجتاه مناطق أخرى ّ
ألن احلرب ستأخد جمرى آخر..
هذا هو التحذير األخري وابتداء من الساعة السابعة من مساء اليوم ستبدأ قوات التحالف
بالرد الفوري عىل امليليشيات التي تستهدف أمن وسالمة املواطنني السعوديني منذ اآلن
وحتى حتقيق هذه العملية أهدافها ..هناك مناطِق أخرى ستتحول يف وقت الحق إىل أهداف
عسكرية وذلك بسبب استيطان ميليشيات احلوثي هلا لذلك نكرر نداءنا إىل املدنيني ونطلب
منهم االبتعاد عن هذه اجلامعات وترك املناطق الواقعة حتت سيطرة احلوثيني)
وقد كانت هلجة ذلك النداء قاسية شديدة إىل الدرجة التي قامت فيها كربى منظامت
حقوق اإلنسان مثل [هيومن رايتس ووتش] وغريها بانتقادها يف نفس الوقت الذي نزلت
فيه بردا وسالما عىل أولئك اإلسالميني الذين راحوا هيللون ويكربون ،ويتصورون أن عهد
أجماد األمة قد عاد ،وأن الفتوحات اإلسالمية ستبدأ من جديد ،وعرب قتل رجال اليمن
وتدمري مؤسساته.
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وكان العسريي ـ اللسان الناطق باسم املجرمني ـ بالنسبة للكثريين نموذجا للمعتصم
وصالح الدين ومجيع من يرتسم يف خميلتهم من أبطال.
ومل يكن للعسريي ـ صاحب الطموح العايل ـ ليكتفي بذلك ،بل ُندب يف الرس ملهمة
ال تقل قذارة وخطورة؛ فقد كلف ـ بسبب إتقانه للغات األجنبية ،وحبه ألهلها ،وانغامسه
يف ثقافتها ـ إىل أن جيلس يف مائدة واحدة مع الشيطان األكرب ،ال للتخطيط ملستقبل السالم
يف العامل ـ كام يكذب السديس عىل رعاياه ـ وإنام ليضعوا اخلطط اإلجرامية للقضاء عىل إيران
ونظامها اإلسالمي ،وليكتموا أصواهتا الداعية للوقوف مع املستضعفني.
وقد كشفت صحيفة [دييل بيست األمريكية] قبل فرتة قصرية أن ويل العهد
السعودي حممد بن سلامن أوفد العسريي للقاء فريق الرئيس األمريكي دونالد ترامب عقب
فوزه يف االنتخابات الرئاسية لتنسيق جهود الطرفني يف محلة مبكرة لتغيري النظام يف إيران.
وذكرت الصحيفة أنه حرض للقاء املشرتك مستشار االعالم الصهيوين جول زامل،
والذي كان وثيق الصلة باالستخبارات اإلرسائيلية ،باإلضافة إىل مستشار ترامب للشؤون
االسرتاتيجية ستيف بانون.
وقد كان حمور االجتامع هو تطبيق مجلة من اإلجراءات االقتصادية والعسكرية ،بام
فيها أعامل ختريب ضد املؤسسات اإلنتاجية اإليرانية لزعزعة استقرار البالد.
وهكذا ظل العسريي يصعد يف سلم االرتقاء الذي وفره له سادته ،بسبب قدراته يف
احلقد والظلم والكربياء ،والذي يذكر بالطريقة التي كان فيها الظلمة ينتقون أعواهنم؛ فقد
روي أن عبد امللك بن مروان قال للحجاج بن يوسف :ما من أحد إال وهو عارف بعيوب
نفسه ،فعب نفسك ،وال ختبئ منها شيئا ،فقال( :يا أمري املؤمنني ..أنا جلوج حقود حسود)،
فقال له عبد امللك :إذا بينك وبني إبليس نسب ،فقال( :يا أمري املؤمنني إن الشيطان إذا رآين
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ساملني)
وروي أن احلجاج قال لرجل ،وقد أراد أن ينفذه يف بعض أموره :أعندك خري؟ قال:
ال ولكن عندي رش ..فقال احلجاج( :إياه أردت) ،وأنفذه فيه.
وهكذا كان العسريي رجل املهامت القذرة الذي ارتقوا به إىل أعىل درجة يف ناطحة
سحاب األهواء ،وهناك علقوا له الكثري من األوسمة والنياشني ،مثل نوط االبتكار ،ونوط
اإلتقان ،وامليدالية الذهبية للدفاع الوطني الفرنسية ،ووسام االستحقاق من درجة فارس
من اململكة املغربية ،والوسام الوطني من درجة فارس من مجهورية النيجر ،ووسام األسد
الوطني من درجة فارس من مجهورية السنغال ،باإلضافة إىل نوط اخلدمة العسكرية الذي
ناله مرات عديدة.
وبعد أن ذاق حالوة تلك النياشني ..رمي من ذلك الشاهق الذي يراه كل البرش،
ليكون عربة لكل املخدوعني بالظلمة واملستبدينَ ﴿ ،و َس َي ْع َل ُم ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا َأ َّي ُمنْ َق َل ٍ
ب
َينْ َقلِ ُب َ
ون﴾ [الشعراء]227 :
والعاقل هو الذي ال خيترص االنتقام اإلهلي يف العسريي ،وال يف سعود القحطاين،
وال يف مجال خاشقجي ،وال يف من ال زال الدور مل يصلهم بعد ..وإنام الذي يرى يد العدالة
اإلهلية وهي متارس دورها مع كل الظلمة وأعواهنم والواقفني معهم واملصفقني هلم،
ليستفيد منها املزيد من التواضع ،وليتعلم منها الوقوف مع املظلومني ،ويعرف منها اجتاه
البوصلة حتى ال يغرق يف حميطات الظلمة ،وهو يتصور أنه ينرص اإلسالم والعدالة.
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األبعاد احلضارية ملحور املقاومة
من خالل حتليل القسم العريب من خطبة اجلمعة التي ألقاها مرشد الثورة اإلسالمية
يف إيران بتاريخ  2020/1/ 17نرى الكثري من الطروحات املهمة التي حتدد األهداف
واألبعاد االسرتاتيجية ملحور املقاومة ،ومن أمهها رضورة مواصلة املقاومة العسكرية
ملواجهة الصلف األمريكي وعمالئه وذيوله يف املنطقة ،مبينا إمكانية ذلك ،فـ (احلرس
االيراين دك برضبة متقابلة أولية صاروخية القاعدة االمريكية ،وسحق أهبة وغطرسة تلك
الدولة الظاملة املتكربة)
لكنه مل يكتف بذلك ،بل بني أن أهداف حمور املقاومة أعظم من أن تنحرص يف املجال
العسكري ،أو أن املجال العسكري جمرد بعد من أبعادها هيدف إىل حترير كل املنطقة من
اهليمنة األمريكية عرب استعامل كل الوسائل املمكنة ،كام عرب عن ذلك حني اعترب الرضبة
املوجهة ألمريكا جمرد صفعة ،وأن اهلدف االسرتاتيجي هو إخراجها من املنطقة.
واألهداف األبعد من ذلك ـ كام يرسمها مرشد الثورة اإلسالمية ـ أو التي تيل ذلك،
أو تتزامن معه ،هي حتقيق هنضة حضارية جديدة لألمة ،تنطلق من التخلص من كل آثار
اهليمنة الغربية عىل الشعوب اإلسالمية ،والتي وصفها بقوله( :القوة الغربية باالعتامد عىل
العلم والتقنية ،وبالسالح العسكري ،واإلعالم الكاذب ،واألساليب السياسية املاكرة
استطاعت ان هتي من عىل بلدان املنطقة ،ومتى ما اضطرت اىل اجلالء من بلد عىل إثر هنضة
شعبية فاهنا لن تكف قدر ما استطاعت عن التآمر واالخرتاق التجسيس ،والسيطرة
السياسية واالقتصادية ،وزرعت الغدة الرسطانية الصهيونية يف قلب بلدان غرب آسيا،
وعمدت إىل وضع بلدان املنطقة يف هتديد مستمر)
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وبناء عىل هذا وصف اإلمام اخلامنئي األبعاد احلضارية التي عىل الشعوب مراعاهتا
للتخلص من كل أشكال اهليمنة ،والتي يمكن تلخيصها يف األبعاد التالية:
 1ـ البعد الوحدوي والتوعوي:
وهو أول األبعاد ،وأمهها ،ذلك أن أمريكا مل تكن لتتسلط عىل شعوب املنطقة ،لوال
استع امهلا لسياسة التفريق الطائفي أو العرقي ،وعرب استعامهلا للفتن واحلرب الناعمة ،كام
عرب عن ذلك بقوله( :االمتحان العسري الذي مرت به سوريا والفتن املتوالية يف لبنان
واالعامل االستفزازية والتخريبية املستمرة يف العراق نامذج لذلك ..االغتيال الرصيح اليب
مهدي القائد الشجاع للحشد الشعبي وقائد احلرس الكبري سليامين نامذج نادرة هلذه الفتن
يف العراق ..هؤالء يريدون ان حيققوا اهدافهم اخلبيثة يف العراق عن طريق اثارة الفتن
واحلروب الداخلية وبالتايل تقسيم العراق وحذف القوى املؤمنة واملناضلة واملجاهدة
الوطنية)
وهو يشري بذلك إىل رضورة توفر مقاومة أخرى ،غري املقاومة العسكرية ،وهي
مقاومة التوعية وبث مفاهيم الوحدة بني شعوب املنطقة ،مما حيميها من آثار الفتن التي يبثها
حمور الرش والفتنة الذي تقوده أمريكا وعمالؤها.
وقد أشار اإلمام اخلامنئي إىل الدور املناط بالعلامء يف حتقيق ذلك ،فقال( :عىل العامل
االسالمي أن يزيل عوامل التفرقة :وحدة علامء الدين قادرة عىل أن تكتشف اسلوب احلياة
االسالمية اجلديدة)
وأشار كذلك إىل دور وسائل اإلعالم يف ذلك ،فقال( :والتنسيق بني وسائل اعالمنا
بامكانه ان يصلح جذور الثقافة العامة والتالحم بني قوانا العسكرية سيبعد املنطقة كلها
من احلروب والعدوان)
98

 2ـ البعد العلمي والتقني:
وقد أشار إليه اإلمام اخلامنئي عند حديثه عن النهضة احلضارية اجلديدة ،فقد قال:
(وتعاون جمتمعنا من شأنه أن يرتقي بالعلم والتقنية ،وبذلك تستطيع أن تضع أساس
احلضارة اجلديدة)
والعلم والتق نية يف خطابات اإلمام اخلامنئي ال يقصد هبام فقط ما حيقق التفوق
العسكري ،وإنام التقدم العلمي والتقني يف كل املجاالت ..ولذلك يعترب يف خطاباته الكثرية
أن رصاع الغرب وأمريكا خصوصا مع إيران ليس ألجل ختصيب اليورانيوم ،وإنام ألجل
حتققه عىل يد علامء إيرانيني ،وبقدرات حملية ،وهو ما قد يسمح بتطور علمي يف جماالت
أخرى كثرية.
وأمهية هذا البعد تتجىل يف كونه السالح األكرب الذي تواجه به الغطرسة األمريكية
والغربية ،والتي تستغل تقدمها العلمي والتقني يف اهليمنة عىل الشعوب ،بدل خدمتها
والتعاون معها.
وهو يشري يف خطاباته األخرى عند ذكر احلضارة اجلديدة إىل أمهية البعد األخالقي
والروحي ،والذي مل يتوفر يف احلضارة الغربية ،وبذلك فإن العلم والتقنية التي يسعى حمور
املقاومة لتحقيقها يف الواقع ،ال يقصد منها اهليمنة وال السيطرة ،وإنام خدمة اإلنسانية.
وهلذا يذكّر كثريا بحرمة استغالل التقدم التقني النووي يف صناعة األسلحة الذرية،
ملنافاته مع األبعاد األخالقية واإلنسانية ،عىل عكس النظرة الغربية التي جوزت لنفسها
صناعة هذا السالح واستعامله ،بسبب خلوها من البعد األخالقي.
 3ـ البعد االقتصادي:
وهو البعد الثالث الذي أشار إليه اإلمام اخلامنئي بعد البعدين السابقني ،وقد عرب
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عنه بقوله( :واالرتباط بني اسواقنا سيحرر اقتصاد بلداننا من سيطرة الرشكات الناهبة)
وهو بذلك يشري إىل أن أمريكا وحمور الرش بناء عىل فهمهم اخلاطئ للحضارة،
استغلوا االقتصاد يف اهليمنة عىل الشعوب والسيطرة عليها ،ولذلك هيددون كل دولة تريد
أن خترج من سلطاهنم باملقاطعة االقتصادية.
ولعله يشري بذلك أيضا عىل تلك التهديدات األمريكية للعراق باحلرب االقتصادية
يف حال رغبته يف إخراج قواعدها.
 4ـ البعد االجتامعي:
وهو من أهم األبعاد ،وقد أشار إليه اإلمام اخلامنئي بقوله( :وتبادل الزيارات بني
شعوبنا سيقرب القلوب واالفكار وخيلق روح الوحدة واملودة بينها)
وأمهيته تتجىل يف كونه املظهر األكرب للخروج من اهليمنة الغربية ،ذلك أن الغرب ـ
منذ استعامره للمنطقة ـ استطاع أن يضع احلواجز الكبرية بني الشعوب ،حتى ال تتحقق
وحدهتا ،أو يتم التعاون بينها.
وأول القائمني عىل حتقيق هذا البعد يف الواقع هو العلامء واإلعالم ،والذين يمكنهم
عرب الدعوة للوحدة والقيم املرتبطة هبا إزالة كل احلواجز التي حتول بني الشعوب ،وبني
حتققها.
وقد ختم اإلمام اخلامنئي كلمته للعرب بقوله( :العامل االسالمي البد أن يفتح
صفحة جديدة ،والضامئر اليقظة والقلوب املؤمنة جيب أن حتيي الثقة بالنفس يف الشعوب،
وجيب أن يعلموا أن طريق نجاة الشعوب هو يف التدبري واالستقامة وعدم الرهبة من العدو)
وهو ينبه هذه الشعوب إىل أن ما يشاع عن إيران ودورها يف املنطقة من اخلدع التي
يستعملها الغرب؛ فإيران هدفها مصلحة املنطقة ،وال تسعى ألي نفوذ حتققه فيها ،يقول:
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(إعالم العدو يتهم ايران باثارة حروب بالنيابة وهذه فرية كربى فشعوب املنطقة قد
استيقظت ،وقدرة ايران يف القلوب واالفكار وقدرة ايران يف مقاومتها الطويلة أمام خبث
امريكا قد نزل اثره يف اجلو العام للمنطقة ويف معنويات الشعوب)
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حمور املقاومة والصواريخ الصوتية
بعد كل إطاللة لألمني العام حلزب اهلل السيد حسن نرص اهلل ،أو إطاللة لغريه من
القادة يف حمور املقاومة ،يظهر الكثري من املحللني االسرتاتيجيني والعسكريني عىل القنوات
العربية املطبعة مع إرسائيل حتت الطاولة أو فوق الطاولة ،وهم يسخرون من تلك الكلامت
القوية املوجهة للصهاينة ،ويعتربوهنا جمرد صواريخ صوتية ال قيمة هلا.
وأنا أريد هنا أن أوافقهم يف كوهنا صواريخ صوتية ،ولكن ليس هتكام ،وال سخرية،
وإنام من باب احلقائق التي دل عليها قياس آثار تلك الكلامت ،أو تلك الصواريخ التي
يطلقها سامحة األمني العام أو غريه من القادة عند كل إطاللة.
وأول آثار تلك الصواريخ عىل الكيان الصهيوين نفسه؛ فهو يشعر بآثارها اخلطرية
عليه ،وعىل الرتكيبة االجتامعية اهلشة التي يتشكل منها ..فكل صهيوين يسمع خطابات
التحدي التي يطلقها األمني العام ،يبدأ يف االستعداد للخروج من البالد التي حيتلها بغري
حق ،والعودة إىل البالد التي جاء منها ..أما غريه ممن يقيم خارج فلسطني ،فإن تلك
اخلطابات أو الصواريخ الصوتية تدعوه لئال يفكر أبدا يف الذهاب إىل فلسطني ،وال
االستقرار فيها ،عىل الرغم من عقيدته السياسية أو الدينية ،وهذا ما يقوض املرشوع
الصهيوين الذي بدأ بفلسطني كمحطة أوىل ،ال كمحطة أخرية.
وهذا األثر ليس حتليال ،وال ختمينا ،وال أمنية ،وال تفكريا رغبويا ،وإنام هو احلقيقة
التي يقر هبا الصهاينة أنفسهم ،والذين وضعوا سامحة األمني العام حلزب اهلل باعتباره العدو
األول واألكرب واألكثر تأثريا؛ فكل خطاب من خطاباته التي يصدقها املجتمع الصهيوين،
حتدث آثارها النفسية ،والتي هلا امتدادها املستقبيل االسرتاتيجي.
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لذلك فإن ما يتومهه البعض من أن نربات التحدي التي يطلقها األمني العام ،يقع
فيها التكرار الكثري ،خمطئون يف ذلك ،ذلك أن كل خطاب بمثابة الصاروخ الذي قد ال
ينفجر يف حلظات اإلطالق ،ولكنه سينفجر بعد حني ،وستكون له آثاره املدوية التي تساهم
يف حترير األرايض املحتلة.
وهذا ما يتفق عليه كل خرباء احلروب؛ فهم يذكرون أن احلرب النفسية أخطر من
احلرب العسكرية ،ذلك أهنا متتد إىل عقيدة اجليش؛ فتقيض عليها ،واجليش الذي ال حيمل
عق يدة يدافع عنها ،يصبح جبانا رعديدا يفر من أي معركة ،وال يستطيع أن يواجه أي
خصم.
وثاين تلك اآلثار عىل الشعوب العربية واإلسالمية ،والتي حاول املطبعون
والساخرون من حركات املقاومة أن يقضوا عىل كل آثار عزهتا وكرامتها إىل الدرجة التي
صار الرئيس األمريكي فيها يتجرأ عىل ملوكها ،وخدام حرمها ،ومع ذلك ال ينبزون ببنت
كلمة دفاعا عن أنفسهم ،بل يستقبلونه باألحضان ،ويرقصون معه ،ثم يسلمونه بعد ذلك
كل خزائن الذهب والفضة التي حرموا منها شعوهبم.
يف مقابل ذلك نرى خطابات حمور املقاومة القوية ،والتي ال تكتفي بالرد عىل النظام
األمريكي املستكرب ،وإنام تسميه شيطانا أكرب ،وختاطبه بكل ندية وقوة ،وال ترَض أن جتلس
معه ،وال أن تفاوضه ،بل تتحداه يف كل حني.
ومثله املوقف من الكيان الصهيوين؛ فقبل تلك اخلطابات كان يبدو يف أذهان العرب
قوة عظمى ،ال يفكرون ولو جمتمعني يف غزوها ،أو النيل منها ،ولذلك يكتفون بالرضوخ
لألمر الواقع ،والذي مثله السادات حني افتتح التطبيع العلني مع إرسائيل ..إىل أن انطلق
ذلك الصاروخ القوي ا لذي اعترب فيه األمني العام حلزب اهلل إرسائيل بيت عنكبوت ،أو
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أهنا أوهن من بيت العنكبوت ،ثم توالت بعدها اخلطابات الكثرية التي تفرس رس تلك
التسمية ،والتي جعلت العرب يشعرون أهنا حقيقة كذلك ،وهو ما دل عليه الواقع يف كل
املواجهات التي حصلت بني العرب والصهاينة منذ ذلك اخلطاب ..وذلك ما أزال الوهم
الكبري الذي كان يصور إرسائيل قوة عظمى ال يمكن التغلب عليها.
باإلضافة إىل ذلك ،فإنه لوال تلك اخلطابات التي ال تزال تذكر كل عريب ومسلم أنه
ال يوجد يشء اسمه إرسائيل ،وإنام هي فلسطني املحتلة ،واملستوطنون فيها هم حمتلون
غاشمون صهاينة ..لوال ذلك ملا بقيت هذه املفردات ،وال معانيها ،ولصارت إرسائيل دولة
مثل سائر الدول العربية ،بل ربام صار العرب يدفعون األموال الكثرية من أجل احلصول
عىل تأشريهتا للترشف بزيارهتا.
وثالث تلك اآلثار ،والتي يستفيد منها املتأمل يف خطابات السيد حسن نرص اهلل ،أو
غريه من قادة املقاومة ،تلك املعاين الرتبوية واألخالقية يف التعامل مع األعداء بمختلف
أصنافهم؛ فاحلرب التي يامرسها حمور املقاومة ليست قذرة ،وإنام هي طاهرة ممتلئة بكل
املعاين األخالقية ،ولذلك اشتهر األمني العام حلزب اهلل عند الصهاينة أنفسهم بكونه
الصادق ،ووعوده صادقة؛ فهو ال يربر لنفسه استعامل الوسائل الالمرشوعة ،أو الال
أخالقية ،وإنام يكتفي بالوسائل املرشوعية واألخالقية.
وهلذا تنضح تلك اخلطابات بالرباهني العقلية ،واحلجج املنطقية ،وخماطبة الفطرة
بكل األساليب التي تفهمها ..وهي بذلك ليست خطابات عاطفية جمردة ،وإنام هي
مرافعات قضائية تبني اجلور العظيم الذي حيكم القوانني الدولية التي أسسها املستكربون
ليحموا استكبارهم.
هذه بعض آثار الصواريخ الصوتية التي يطلقها كل حني قادة املقاومة ،وهي جزء
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مهم من املعركة مع األعداء ،والتي ال يكفي فيها الصواريخ العسكرية ،ذلك أن آثارها
حمدودة مؤقتة مرتبطة باحلروب الفعلية ،بينام تأثري الصواريخ الصوتية باق يف كل وقت،
وحيدث آثاره يف كل بيئة.
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املقاطعة ..واملقاومة
عندما ُمنع احلجاج الفلسطينيون والسوريون والقطريون واإليرانيون وغريهم من
احلج ،وأغلقت يف وجوههم أبواب بيت اهلل احلرام ،كام أغلقت عىل رسول اهلل  قبل ذلك
بأكثر من أربعة عرش قرنا ،متنيت لو أن املسلمني مجيعا ،ويف مجيع بقاع األرض ،وقفوا وقفة
رجل واحد ،وقالوا بصوت واحد مقالة بعض أصحاب اإلمام احلسني ليلة عاشوراء عندما
طلب منهم االنرصاف عنه ،والفرار بأنفسهم ،وتركه ملصريه( :ال واهلل ال نخ ّليك حتى يعلم
وذريته فيك ،واهلل لو قتلت ثم ُأبعث ح ّي ًا ،ثم أحرق،
اهلل إنّا قد حفظنا غيبة رسول اهلل ّ 
ويفعل يب ذلك سبعني مرة ما تركتك وحدك ،وكيف أفعل ذلك وإنّام هي موتة وقتلة واحدة
()21

ثم بعدها الكرامة التي ال انقضاء هلا أبدا)

وتذكرت حينها اإلمام احلسني ،وهو يغادر مكة املكرمة ،يف يوم الرتوية ،اليوم الثامن
من ذي احلجة  ،وكان يمكنه أن يضيف يومني أو ثالثة ،ويكمل احلج بعدها ،لكنه مل يفعل
ألنه كان يعلم أن هناك حجا آخر ينتظره ،هو أزكى وأعظم ،واهلدي الذي يقدمه فيه هو
نفسه وولده وأهله وأصحابه.
وكان يف إمكان أولئك النساك والعباد الذين عارصوه ،والذين تومهوا أن اهلل أمرهم
بالطواف حول البيت فقط ،أن يلتفوا بإمامهم الذي يغادرهم غاضبا ،ويمدوا أيدهيم إليه،
ويسريوا معه ،ليحققوا معجزة احلج الكربى ،ويعيدوا للبيت هيبته ..لكنهم مل يفعلوا ..بل
ركنوا إىل أشواقهم يف الطواف والسعي إىل أن رماهم الطغاة باحلجارة ،وهم يطوفون..
وهدموا البيت احلرام عىل رؤوسهم ،وهم يطوفون.
( )21روضة الواعظني (ص)184
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تذكرت يف ذلك املوقف ذلك الرجل املجاهد يف فلسطني أو العراق أو لبنان أو
سورية ،والذي كتب لصاحبه يف مكة املكرمة ـ الذي آثر جوار بيت اهلل عىل مواجهة أعداء
اهلل ـ يقول له:
ياعابد احلرمني لو أبرصتنا

لعلمت أنك يف العبادة تلعب

من كان خيضب خده بدموعه

فنحورنا بدمائنا تتخضب

أو كان يتعب خيله يف باطل

فخيولنا يوم الصبيحة تتعب

ريح العبري لكم ونحن عبرينا

رهج السنابك والغبار األطيب

ولقد أتانا من مقال نبينا

قول صحيح صادق ال يكذب

ال يستوي غبار خيل اهلل يف

أنف امرىء ودخان نار تلهب

هذا كتاب اهلل ينطق بيننا

ـ ليس الشهيد بميت ـ ال يكذب

بعد أن تذكرت هذا وغريه رحت أبالغ يف أحالمي ومتنيايت ،فتصورت أن كل من
سمح له باحلج والعمرة ،وبعد بدأ تلك املعركة املشؤومة التي يسموهنا معركة احلزم والظلم
واإلجرام ،راحوا إىل املطارات ،ال لريكبوا الطائرات الفاخرة ،ويتوجهوا إىل البقاع املقدسة،
وإنام ليرصخوا يف وجه الطغيان اليهودي والسعودي بأن يكف عن إجرامه.
ثم تصورت اإلعالم الدويل ،وهو يصور ذلك املوقف الشجاع ،ويبثه عىل قنوات
العامل مجيعا ،ليدرك شعوب العامل أن املسلمني أمة واحدة ،وأنه إذا أصاب اجلرح يد أحدهم
أصابتهم احلمى مجيعا.
ورحت أبالغ يف متنيايت؛ فتخيلت أن ذلك الفريق الذي مل يقاطع ،وركب الطائرات،
وتوجه إىل احلرمني ،مل يكن خائنا ،وال خاذال لرفقائه ،بل ذهب هناك ،وقام بعملية اعتصام
كربى أمام الكعبة املرشفة ،ويف املسجد النبوي ،ويف كل املحال املقدسة ،وطالب بإهناء
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اجلرائم السعودية والصهيونية يف مجيع البالد اإلسالمية.
ورحت أبالغ يف متنيايت ،فتصورت احلج مؤمترا سياسيا كبريا جيتمع فيه املسلمون ،ال
ليناقشوا القضية الفلسطينية فقط ،وإنام ليناقشوا قبلها قضية احلرمني الرشيفني ،واآلثار التي
هدمت ،ومصري أولئك العتاة الذين يتهمون احلجاج واملعتمرين بالرشك ،مع أن احلج حق
للمسلمني مجيعا ،وبمدارسهم املختلفة ،وال حيق ألحد أن يفرض قناعته عىل غريه ،وال حيق
ألحد أن يتهم غريه بالرشك ،أو ينهاه عن أي سلوك قال به فقهاؤه وعلامؤه..
ورحت أبالغ يف متنيايت؛ فتصورت أن املسلمني مجيعا اكتفوا باحلج الواجب ،ثم
راحوا يرصفون تلك األموال الزائدة الكثرية التي يبذروهنا يف العمر التطوعية ملشاريع اخلري
واألوقاف ،فيحيون سنة الصدقة اجلارية ،ويبعثوا بتلك األموال الروح يف نفوس الفقراء
واليتامى واملساكني.
وراح عقيل يقوم بعمليات حساب كثرية وجدت بعدها أن أموال العمرة التطوعية
لو بنيت هبا مدارس وقفية ،ومكتبات عمومية ،ومالجئ للفقراء واملساكني ،لسدت األمة
اإلسالمية الكثري من ضعفها وفقرها وجهلها.
لكني فجأة ..وبعد كل هذه التمنيات العميقة ..استيقظت من غفويت ألرى الواقع
املؤمل الذي ال يعرف من الدين إال طقوسه ،وال من القرآن إال حروفه.
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جريمة احلياد
يتصور الكثري أننا عندما نتحدث عام يقع يف الواقع العريب من فتن بسبب ما يسمونه
[الربيع العريب] مل نحدد البوصلة ،وكنا كأولئك السلبيني احلياديني الذي يغمضون أعينهم
عام جيري يف الواقع ،ال يدافعون عن مظلوم ،وال ينترصون لظامل ..أو كأولئك الذين يقفون
مع الضحية واجلالد ،ويرتضون عن القتيل والقاتل ..أو كأولئك الذين يرتكون ذلك كله
لينشغلوا بأي يشء آخر.
لسنا من هؤالء مجيعا ،ألن احلياد يف هذا العرص ،ويف كل عرص جريمة من اجلرائم؛
فال ختلوا فتنة من الفتن من ظامل وصاحب حق ..لذلك كان البحث عن صاحب احلق
ونرصته واجبا ،ال خيار لنا فيه.
ولو أن أكثر الناس يف العرص األول استوعبوا هذا ،ومل يكرسوا سيوفهم ،وراحوا
يوازنون بني تلك الثلة الطيبة التي أوىص هبا رسول اهلل  وبني الباغني عليهم؛ واختاروا
الثلة الباقية ،ونرصوها ملا رصنا إىل ما رصنا إليه اليوم..
لكن الكثري من أولئك اعتربوا ما حصل فتنة ،وكرسوا سيوفهم ،ثم رسعان ما
وجدوا أنفسهم يف صف أهل الباطل ينرصونه وينافحون عنه ،أبوا أو كرهوا.
ويف عرصنا احلايل كذلك ..من أعطاه اهلل البصرية؛ فإنه لن يصعب عليه أن يفرق بني
رايات احلق ورايات الباطل ..وليس عليه أن يبحث عن هذه الرايات ،بل يكفيه أن يرى
املحاربني هلا ،مثلام فعل الصادقون يف العرص األول حني ميزوا رايات أهل احلق من خالل
الباغني املحاربني هلم.
وهكذا فإن عدو سور ية واليمن هو الذي حيدد لنا بوصلة احلقيقة ..فأعداؤمها هم
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حمور الرش العاملي الذي يبدأ من الكيان الصهيوين ،ثم يمر إىل الشيطان األكرب ،ثم ينتهي
بقرن الشيطان ،ومن يقف معه من ذيول العرب والعجم.
والذي يقف ضد سورية أو اليمن اليوم ،أو يسكت عن اجلرائم التي حتصل فيهام،
ليس سوى جندي من جنود حمور الرش العاملي ،عرف ذلك أو جهله ..وال ينفعه حياده،
وال ينفعه تلك التربيرات الشيطانية التي يكذب هبا عىل نفسه؛ فإن كان حقا يقف مع
الشعوب ضد ظامليها فإن أول الشعوب مظلومية هي تلك الشعوب التي حيكمها أولئك
امللوك املستبدون الذين أهدروا ثرواهتا ،وتالعبوا بخرياهتا ،وراحوا يستبيحون كل ما بقي
هلا من كرامة ،ليجعلوها عرضة لكل لعنات األطفال واملظلومني.
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دلوين عىل يشء أنتقد به إيران
طلب مني بعض الفضالء املحرتمني احلريصني عىل مصلحتي أن أكتب مقاال ولو
قصريا يف نقد اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ونعتها باألوصاف التي تعودنا عىل سامعها
من الكثري من اإلسالميني ،كوصفها بالصفوية واملجوسية واالمرباطورية الفارسية والعاملة
إلرسائيل وأمريكا وغريها من األوصاف ..ووعدين أين إن فعلت ذلك ،فستلغى كل التهم
التي أهتم هبا ،والتي تقف بيني وبني الكثري من مصاحلي ،وأخربين ـ وهو يف غمرة محاسته ـ
أين إن فعلت ذلك ،فإن قلمي سيوضع يف املزاد العلني ،وقد يشرتيه بعض األمراء ،وقد
أصري حينها صاحب قرص كقرص القرين ،أو صاحب ثروة كثروة القرضاوي وحسان
وغريمها.
كان العرض مغريا جدا ،تتلهف له النفوس الظامئة ،والغرائز التي تبتهل كل فرصة،
و تقتنص كل سانحة ..لكني بعد البحث الطويل مل أجد كلمة واحدة يمكنني أن أشتم هبا
تلك القطعة الكريمة من بالد اإلسالم ،والتي كانت يف كل تارخيها رمزا للحضارة والرقي
والتواصل اإلنساين.
هلذا كتبت هذه الرسالة املفتوحة لكم معرش القراء الكرام عساكم تشاركونني يف
البحث ع ن أشياء ذات بال يمكننا أن ننتقد هبا هذه اجلمهورية ،وتنالوا لذلك مني الثناء
اجلميل مع بعض العطاء الذي قد يصلني عندما يوضع قلمي يف املزاد العلني.
وأرجو فقط أال تذكروا يل ذلك الوصف الذي جمجناه ،وهو وصفها بـ [املجوسية]،
والذي ال يقبله إال العقول املغرر هبا ،فأنتم تعلمون أن فارس منذ دخلت اإلسالم مل خترج
منه ،وأن رسول اهلل  أخرب بذلك ،بل أخرب أن (اإليامن لو كان عند الثريا لتناوله رجال من
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فارس)( ..)22ولو أننا قلنا بذلك ،فستصبح أكثر ثروتنا يف التفسري واحلديث والفقه واللغة
وغريها مصادر جموسية مشكوك فيها ،ألن أكثر العلامء كانوا فرسا ،أو هلم عالقة بالفرس.
وأرجو أال تذكروا يل كذلك وصفها باالمرباطورية الفارسية ،فأنتم تعلمون أن
الكثري من الدول التي حكمت إيران كانت دوال عربية ابتداء من بني أمية وبني العباس،
وقد حكمهم يف فرتات كثرية إىل العرص احلايل رجال من ذوي أصول عربية ،ومل يستكربوا
عليهم ،ومل يطالبوا برحيلهم ،ومل يطالبوا بعودة كرسى ،وال أبناء كرسى.
وأرجو أال تذكروا يل كذلك وصفها بـ [الصفوية] ،فالدولة الصفوية كانت مملكة،
وإيران احلالية مجهورية ،والصفوية كانت ختضع حلكم الفرد ،وإيران احلالية ختضع حلكم
املؤسسات ،والصفوية ك انت مرحلة تارخيية ،وإيران احلالية واقع نراه ونسمع عنه ..ولو
أننا طبقنا هذا الوصف ،لوصفنا تركيا بالعثامنية ،ووصفنا مرص بالفاطمية واملامليك،
ووصفنا الشام باأليوبيني واألمويني ..وهكذا لن نرتك بالدا إال ونجد يف تارخيها ما يقبل،
وما يرفض.
فلذلك دعونا من هذا الوصف وما يتتبعه من كون الصفويني فرضوا املذهب
الشيعي عىل اإليرانيني ،فأنتم تعلمون أيضا أن األيوبيني فرضوا املذهب الشافعي،
والسالجقة فرضوا املذهب األشعري ،واملأمون فرض املذهب املعتزيل ،واملتوكل فرض
املذهب احلنبيل ،وابن عبد الوهاب ومن معه من آل سعود فرضوا املذهب السلفي ..فلذلك
ال ترموهم بمثل هذه احلجارة ،فكل البيوت مبنية من زجاج.
وأرجو أال تذكروا يل أيضا ما يسمونه بتصدير الثورة ،فأنتم تعلمون أن العامل

( )22رواه البخاري ومسلم وغريمها.
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مفتوح ،وأن كل ثورة ناجحة تصدر ،ريض أصحاب الثورة أو مل يرضوا ..فثورة تيش
جيفارا صدرت وال تزال تصدر ..وثورة تونس وحرق البوعزيزي نفسه صدر ..وصار
الكل حيرقون أنفسهم ..ولذلك ال داعي هلذا الوصف ،واهتام إيران به ..فهي مل تفعل سوى
أن خرجت من عباءة الشاه الذي كان عبدا ألمريكا ،وكان لذلك تأثريه الكبري يف الشعوب
التي ال تزال ختضع لعبودية الشاهنشاهات.
وال تذكروا يل كذلك التمدد الشيعي ..فأنتم تعلمون أن الكل يتمدد ..فهناك قنوات
تنرش املسيحية ،وأخرى تنرش املاركسية ،وأخرى تنرش الوجودية ..حتى عبدة الشياطني هلم
وسائلهم التي ينرشون هبا أفكارهم ..وحتى أنتم أيضا تنرشون كل ما تفكرون فيه ،وال
تدعونه حبيس عقولكم؛ فال تلوموهم عىل يشء أنتم تفعلون مثله.
وال تذكروا يل عدم وجود مساجد للسنة يف طهران ..تلك األيقونة التي تردد كثريا،
فأنتم تعلمون أن املساجد هلل ،وأنه ال يصح أن توضع مساجد خاصة بكل مذهب،
وتعلمون أيضا أن املساجد اإلسالمية يف كل البالد ال تفرق بني مرتادهيا ،وإال عدنا لزمن
التعصب الذي كانت تقام فيه أربعة حماريب ،لكل مذهب حمرابه اخلاص به.
وال تذكروا يل كذلك وصفها باالنحالل األخالقي ،فأنتم تعلمون أن الدولة
الوحيدة يف العامل التي تفرض احلجاب عىل كل من دخلها مسلمة وغري مسلمة هي هذه
اجلمهورية ،وأحتداكم أن جتدوا صورا عارية يف حمالهتا وشوارعها ،أو جتدوا مشاهد خادشة
للحياء يف أفالمها ومسلسالهتا ،وقارنوا ذلك إن شئتم بنظرياهتا من املسلسالت واألفالم
الرتكية التي تعتربوهنا نموذجا للدولة اإلسالمية السنية.
وال تذكروا يل كذلك العاملة ألمريكا وإرسائيل ،فأنتم تعلمون احلقد األمريكي
واإلرسائييل عىل إيران ..وتعلمون أن ذلك احلقد مل يبق حبيس الصدور ،وإنام خرج إىل
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الواقع عرب احلرب التي فرضت عليها لثامن سنوات كاملة ،وبعدها ذلك احلصار املجحف،
والذي ال يزال مستمرا إىل اليوم ..ولذلك ال يمكنني أن أكذب عيني ،وأصدق أوهامكم
وخياالتكم وظنونكم.
وال تذكروا يل يف هذا السياق رشاء اإليرانيني للسالح من السوق السوداء
اإلرسائيلية ،فأنتم تعلمون أنه ال حرج يف ذلك ،فاملقاومة الفلسطينية كانت تشرتي
أسلحتها من السوق السوداء اإلرسائيلية ..وهكذا كل البالد تفعل أي يشء ألجل احلفاظ
عىل أمنها القومي خاصة إذا حورصت ،ومل يبق بيدها حيلة.
وال تذكروا يل تدخلها يف سورية ،فأنتم تعلمون أهنا حليف قديم هلا ،وقفت بجانبها
أيام احلرب العربية واألمريكية املفروضة عليها ،وأهنا مل تذهب ملساندة سوريا وشعبها إال
بعد أن اجتمعت كل جيوش العامل ومرتزقتها عىل حرهبا ،وأهنا مل تفعل ذلك إال بناء عىل
طلب من احلكومة الرشعية املعرتف هبا عامليا ..وأهنا مع ذلك كله مل ترسل سوى خرباء،
ومتطوعني حمدودين ،ولو أهنا أرسلت جيشها أو حرسها الثوري ملا بقي اآلن إرهايب واحد
يف سورية.
لذلك دعونا من كل هذه األوصاف ..فقد بحثت فيها مجيعا ،وابحثوا يل عن غريها،
وأعدكم أن بعض الريع الذي يصلني سيصلكم ..لكن فقط احذروا أن تكونوا من الذين
يبيعون ريع اآلخرة بريع الدنيا ،ويتثاقلون إىل ضيق األرض ،وينسون سعة السامء.
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ملاذا علينا أن نحب إيران؟
أنا مواطن عريب مسلم تفصل بيني وبني إيران آالف الكيلومرتات وعرشات املدن،
ومع ذلك ال أستطيع أن أملك عاطفتي عن االنجرار حلبها ..فهي جتذب القلوب إليها
جذبا ،ال يستطيع الفكاك منه ..ومن يزعم لنفسه أنه يبغضها إما أنه كاذب ،أو خمدوع..
ذلك أن كل ما حيبه ـ فطرة وجبلة ـ موجود فيها ..وهي الوحيدة التي متثله.
فإن كان حيب فلسطني ..فهي الدولة الوحيدة التي ُب ّح صوهتا ،وهي تتحدث عن
فلسطني ،وتنترص هلا ،وتدعو لنرصهتا ..وهي الدولة الوحيدة التي ترسل هلا املدد املسلح،
ومعه كل ما أطاقت من أصناف النرصة ..وهي الدولة الوحيدة التي تتوىل صفع ما يسمونه
صفقة القرن ،وتقف حائال بينها وبني بيع فلسطني.
وإن كان حيب املستضعفني املظلومني ..فإيران هي الدولة الوحيدة التي استطاعت
أن خترج من دولة االستكبار احلليفة ألمريكا وإرسائيل ،وتشكل دولة كان حيلم هبا كل
املستضعفني املظلومني عىل مدار التاريخ ..ومل يتوقف نجاحها عىل ذلك ،بل جعلت وقوفها
مع املستضعفني من صلب أولوياهتا ،ونصت عليه يف دستورها ،وتشكلت منه مجيع
مواقفها.
وإن كان حيب اإلسالم ..فإيران هي الدولة الوحيدة التي مثلت القيم اإلسالمية
أحسن متثيل ..واستطاعت أن حتطم تلك التشوهيات والتحريفات التي قام هبا املتطرفون
الذين مل تكن إساءهتم للبرش واحلجر فقط ،بل كانت إساءهتم لإلسالم أيضا ..ولذلك
كانت املواقف اإليرانية ،وحسن تطبيقها لإلسالم أحسن رد عىل تلك اإلساءات.
وإن كان حيب العروبة ..فإيران هي الدولة الوحيدة التي وقفت مع العرب األحرار
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ضد كل املشاريع التي تريد تقسيمهم أو اهليمنة عليهم ..فهي التي وقفت مع العراق ضد
االحتالل األمريكي ،وضد االحتالل اإلرهايب ..وهي التي وقفت مع سوريا ضد احلرب
الكونية املسلطة عليها ..وهي التي وقفت مع لبنان ،واستطاعت بتموينها وتدريبها ملقاومته
حترير جنوبه ،وحتويله إىل قوة ال يفكر الصهاينة جمرد تفكري يف االقرتاب منها ..وهي التي
وقفت مع اليمن ضد أعدائه ..وسينترص قريبا بربكتها ،وبركة دعمها.
وإن كان حيب الفنون اجلميلة ..فإيران عىل مدى تارخيها الطويل هي قبلة الفنون
اجلميلة ..وهي اآلن متثل هنضة فنية راقية ..ويمكن ملن يشاء متابعة األفالم واملسلسالت
املحرتمة التي يمكن أن جتتمع حوهلا كل العائلة أن يكتفي هبا ،فيجد ضالته فيها ..ومن كل
ألوان اإلنتاج الفني.
وإن كان حيب املوسيقى ..فسيجد يف إيران املعارصة ،وحتت راية الويل الفقيه كل
ألوان املوسيقى اجلميلة التي حتافظ عىل الذوق اإلنساين الرفيع.
وإن كان حيب العلوم ..فسيجد اإليرانيني ـ عىل الرغم من احلصار الطويل املجحف
ـ متطورين فيها إىل درجة كبرية ..وسريى جامعاهتا كيف حتتل املراكز املحرتمة ،وبحوثها
كيف تنال األوسمة الرفيعة.
وإن كان حيب الثقافة والفكر والفلسفة ..فسيجد أن إيران هي الدولة الوحيدة يف
العامل التي حيكمها املثقفون واملفكرون والفالسفة ،وعىل مدار التاريخ.
وإن كان حيب البطولة ..فإيران هي الدولة الوحيدة يف العامل التي استطاعت أن مترغ
هيبة أمريكا ،وهي الوحيدة التي ال تزال تنادي بالرباءة منها ،وتسميها الشيطان األكرب يف
الوقت الذي يلحس فيها بعض قادة العرب أحذية خدم الرئيس األمريكي.
وإن كان حيب الوحدة اإلسالمية ،والتقارب بني املسلمني ،فسيجد أن إيران هي
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الدولة الوحيدة التي متلك مرشوعا لذلك ..ليس مرشوعا سياسيا فقط ..بل مرشوعا دينيا
وثقافيا واجتامعيا لو التفت حوله املسلمون ،فسيعودون للحياة وبقوة ومن جديد.
وهو إن مل يكن حيبها هلذه األمور مجيعا ..فيمكنه أن حيبها ألهنا الدولة الوحيدة التي
اتفق عىل بغضها كل رؤساء أمريكا وإرسائيل وأذناهبم ،ومل يبغضوها فقط ،وإنام أعلنوا
احلرب عليها ..وهلذا كان بغضه هلم حبا هلا..
وهلذا ..ال يمكن ألي صادق يف حبه لإلسالم أو للعروبة أو للوحدة أو للعلم أو
للفنون اجلميلة الراقية أو لإلنسانية النبيلة إال أن حيب إيران ..ذلك النموذج املثايل الذي
يريد املستكربون طمسه وتشوهيه ،ألنه إن امتد ،فسيقيض عىل كل تلك املشاريع التي
يقودوهنا ،والتي ال دور هلا سوى حتطيم األوطان واإلنسان.
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هل هناك عداوة بني أمريكا وإيران؟
منذ انترصت الثورة اإلسالمية يف إيران ،وهذا السؤال يطرح ،ونسمع حوله إجابات
عجيبة مملوءة باألوهام والتناقض ،ويتبناها لألسف أكثر اجلامهري العربية بدون تأكد أو
حتقيق ،وإنام لتأثرها بام يطرحه اإلعالم ،أو تتبناه احلركات اإلسالمية بأنواعها املختلفة..
فتقع بذلك يف جريمة األحكام الكاذبة ،والتعسف يف التعامل مع املخالف ،وظلمه ،وهو
نوع من القذف الذي يعترب من املعايص الكبرية املتعدية.
ولذلك كان البحث عن اجلواب الصحيح عن هذا السؤال مهام ،ال من اجلهة
السياسية فقط ،وإنام من اجلهة الدينية أيضا؛ فاملسألة أصبحت من النوازل ،والكثري لألسف
جييب عنها هبواه؛ فيتبنى جوابه كل املتأثرين به ،وينطلقون منه إىل أحكام عقدية وعملية
كثرية ،أبسطها ذلك احلقد الذي يمأل القلوب ،وجيعلها تترصف ترصفات عمياء ال تشعر
هبا ،لعل أقرهبا غلق اجلناح اإليراين الذي يشبه خم الدجاج يف املعرض الدويل اجلزائري
والتفاخر بذلك يف نفس الوقت الذي ُترتك فيه أجنحة أوروبا وأمريكا ..وكل دول العامل
من دون االهتامم بنوع املنشورات املطروحة فيها..
وذلك كله نتيجة لتلك التحليالت التي يتبناها النفييس والزعاترة والتميمي
وغريهم من املحللني الذين تستضيفهم القنوات الفضائية ،وتقرهبم احلركات اإلسالمية،
وتعتربهم كهنتها الذين يكشفون احلقائق ،ويرفعون األوهام ،ويشقون الصدور ،ويعرفون
ما وراء الكواليس ،وما حتت الطاوالت.
وهؤالء املحللون ـ من خالل كتاباهتم ولقاءاهتم التلفزيونية ـ يرصون دائام عىل اعتبار
إيران حليفة وصديقة ودودة ألمريكا ،وأن الثورة اإلسالمية جمرد جلباب تلبسه ،لتغطي
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عن مرشوعها الكبري الذي انتدبته هلا أمريكا ،كام انتدبت قبله إرسائيل ،وهو تقسيم املنطقة،
وإحداث رصاعات طائفية فيها ،لتأكلها بعد ذلك إرسائيل وأمريكا ،وهي مقطعة ممزقة.
ويستدلون هلذا التحليل بكون أمريكا مل ترضهبا ،مع كوهنا رضبت أفغانستان
والعراق وغريمها ،ويذكرون أهنا لو أرادت فعل ذلك لفعلته ،وانترصت عليها ،وقضت
عىل نظامها ،كام قضت عىل نظام صدام وطالبان ..وعدم فعلها لذلك ،ال يدل عىل خوفها
من اهلزيمة ،وال أن إيران لقمة صعبة ال يمكن ملعدهتا هضمها ،وإنام لكوهنا أداة طيعة هلا يف
املنطقة.
فإذا سأهلم بعض الذين يسمحون لعقوهلم ببعض التفكري عن رس ذلك احلصار
الذي بدأ منذ انتصار الثورة اإلسالمية ،وعن أزمة الرهائن ،واحلرب التي أعلنت عليها ملدة
ثامن سنوات كاملة ،وتلك الطائرات التي أرسلها كارتر قبل ذلك ،وفشلت يف أداء مهمتها،
وذلك الرفض التعسفي للمعاهدات الدولية بشأن مفاعالهتا النووية ..وغري ذلك من
األدلة ..ذكر أولئك املحللون العباقرة ،أن كل ذلك متثيلية متقنة ،أرادت أمريكا من خالهلا
تصوير بطولة إيران ،وكوهنا صاحب سيادة واستقالل ،وأهنا هتتم بالقضايا العربية
واإلسالمية ،وأهنا متثل اإلسالم املقاوم ..وكل ذلك حتى جتر إليها املغفلني واملخدوعني
الذي يصفقون هلا ،ثم يقعون يف شباكها ،لتحوهلم أدوات لتمزيق املعكرس السني الذي
تعلن أمريكا حرهبا عليه.
فإذا سئلوا عن دليلهم عىل ذلك كله أجابوا بأن اإلمام اخلميني قائد الثورة األكرب،
قدم إليران عرب طائرة فرنسية ،وأنه لو كان عدوا حقيقيا ألمريكا والغرب ملا سمح له
بذلك ..ويذكرون أهنم اكتشفوا صفقة رسية لألسلحة زود هبا بعض الصهاينة اإليرانيني
إبان حرب اخلليج األوىل.
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وهذا كل ما يملكون من األدلة إن صح اعتبارها أدلة ..ونحن ال يعنينا الرد عليها،
وال بيان هتافتها ،وكوهنا من الرجم بالغيب ..ولكنا نعرض اإلجابة األخرى ،والتي نرى
أهنا أكثر منطقية واتساقا مع الواقع ،ذلك أهنا ال تنطلق من تكهنات ،وإنام تنطلق من حقائق
واضحة ظاهرة ال جيادل فيها إال مكابر متعنت.
وهذه اإلجابة تذكر أن أمريكا وإيران عدوان لدودان ،ويشكالن قطبني يف العامل
خمتلفني متاما ..أما أحدمها ،وهو إيران فيمثل دور املستضعف الذي استطاع أن يتخلص من
ضعفه ،ويقاوم االستبداد الذي سلط عليه ،وكل مصادره ،وبام أن أمريكا هي رأس حربة
ذلك االستبداد ،فإنه يعتربها الشيطان األكرب ..ولذلك يستعمل كل الوسائل ملقاومتها
ومواجهتها ،وإقامة التحالفات ضدها ،ومنها حتالفه األكرب مع ما يسميه حمور املقاومة.
ونتيجة لذلك تبنى كل حركات املقاومة سنية كانت أو شيعية ،واعترب مواجهته
ألمريكا وأدواهتا هي الوسيلة الوحيدة حلفظ أمنه القومي ،الذي يربطه باألمة مجيعا،
ولذلك دعا إىل تصدير الثورة ،ووحدة األمة ،وسيادهتا عىل نفسها ،وعودهتا إىل دينها
باعتباره احلافظ هلا ولقوهتا ووحدهتا.
ومل يكن منغلقا يف ذلك ،بل دعا إىل حلف املستضعفني مجيعا ،بغض النظر عن
أدياهنم وأعراقهم وألواهنم ،ولذلك استطاع أن يدخل عامل املستضعفني من بابه الواسع؛
فينرش له أتباعا ،وأنصارا وحمبني يف كل قارات العامل بام فيها أمريكا الالتينية وإفريقيا
وغريها.
ويف مقابل هذا القطب نجد أمريكا بعلوها وكربيائها الذي ورثته من أجدادها الذين
أبادوا اهلنود احلمر ،وشاركوا يف حرب الفيتنام واليابان ،واستعملوا كل األسلحة املحرمة،
قد آملها خروج إيران عن سلطتها وسطوهتا..
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وأهنا لذلك راحت تستعمل كل ما تتقنه من حيل لرضهبا ،ألهنا كانت أعجز من أن
تقوم هي نفسها بذلك ،لعلمها بمقدار اخلسائر التي ستحصل هلا ،لو جترأت عىل ذلك..
ولذلك راحت تنتدب أصدقاءها وحلفاءها العرب الذين رضبوها يف مهدها ،وحاربوها
ملدة ثامن سنوات كاملة ..ويف ظل حصار مطبق ،ومنع هلا من امتالك أي سالح إىل درجة
اضطرارها لرشاء األسلحة من السوق السوداء ،ومن بعض صفقاهتا ذلك السالح الذي
اشرتوه من بعض التجار اإلرسائليني ،والذي توهم أولئك املحللون أنه دليلهم األكرب عىل
احللف االسرتاتيجي بني إيران وأمريكا ،يف نفس الوقت الذي ال يرون فيها صفقات
األسلحة العلنية بني دول اخلليج وأمريكا والتي تتجاوز مئات املاليري من الدوالرات.
هذه إجابة الفريق الثاين ،وأنا شخصيا مقتنع هبا ،ألن كل األدلة تدل عليها ،ونحن
مطالبون بأن نحكم عىل الظاهر ،واهلل يتوىل الرسائر ..ولذلك كان انتصارنا هلا انتصارا
للمستضعفني الذين طولبنا أن نقف معهم ،وال نخذهلم..
وفوق ذلك ،فنحن بني أمرين :إما أن نقف مع إيران ،ونواجه االستبداد والتعسف
املسلط عليها ،وخاصة بعد احلصار األخري املفروض عليها ،وبني أن نقف مع أمريكا زعيمة
ذلك احلصار ،والتي ال خيلو خطاب من خطابات حكامها من سب إيران وكيل كل التهم
هلا ،والدعوة الستعامل كل الوسائل حلرهبا.
نحن خمريون بني أن نقف مع الدولة التي تدعم فلسطني ،وتعتربها مجيعا حقا
للفلسطينيني وبني أن نقف مع الدولة التي راحت متتهن كرامة املسلمني ،فتضع سفارهتا يف
القدس ،وتعقد صفقة قرهنا املشينة مع الدول التي يتصور أصحاب اإلجابة األوىل أهنم
ضحية إليران ،وليسوا ضحية لصداقتهم وحلفهم مع الشيطان األكرب.
والنتيجة من كل ذلك هي أن أمريكا وإيران خطان متوازيان ،ووقوفنا مع أحدمها،
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وقوف ضد اآلخر ..ولذلك ،فإن كل واقف ضد إيران واقف مع أمريكا شاء أم أبى ..ألن
أمريكا ال هيمها أديان الناس ،وال أخالقهم ،وإنام هتمها مواقفهم.
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إيران وهيود أصفهان
من عجائب املغالطات التي يقوم هبا الكثري من رجال الدين واإلعالم ممن
يستعملون كل وسائل التضليل لتشويه اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية إيرادهم حلديث
حول اتباع سبعني ألفا من هيود أصفهان الدجال عندما خيرج.
وبام أن هذه شبهة تنترش بكثرة ،فسأذكر هنا ثالثة وجوه كافية للرد عليها:
أوال ـ ما ورد من اتباع سبعني ألفا من هيود أصفهان للدجال ،ال ينفي اتباع غريه من
اليهود ،ويف بقاع العامل مجيعا للدجال ،بل ورد يف الروايات ما يدل عىل أن أكثر اخللق ـ بام
فيهم املسلمون ـ يفتنون به ،ويتبعونه ،ويف مجيع البالد اإلسالمية ،ما عدا احلرمني ،واللذين
ال يتمكن من الدخول إليهام ،ولكنه يتمكن ـ كام ورد يف الروايات ـ من فتنة الكثري ممن يسكن
فيهام.
ثانيا ـ أنه لو طبقنا تلك املقاييس التي ذكروها عىل أهل احلرمني ،لوجدنا أن القرآن
الكريم ،وليس احلديث الذي قد يشك يف روايته ،يذكر الكثري من املجرمني الذين اتبعوا
الشيطان ،ال الدجال ،يف حرهبم لرسول اهلل  ،وليس للمؤمنني فقط.
فاهلل تعاىل يذكر الكثري من جرائم أهل مكة املكرمة ،ال مع املسلمني فقط ،بل مع
﴿و َك َأ ِّي ْن ِم ْن َق ْر َي ٍة ِه َي َأ َشدُّ ُق َّو ًة ِم ْن َق ْر َيتِ َك ا َّلتِي َأ ْخ َر َجت َْك
رسول اهلل  ،ومنها قوله تعاىلَ :
ِ
م﴾ [حممد]13 :
َأ ْه َل ْكن ُ
َارص َهل ُ ْ
َاه ْم َف َال ن َ
﴿و ِمم َّ ْن
ومثل ذلك ما ورد يف املدينة املنورة ،فقد ذكر اهلل تعاىل منافقيها ،فقالَ :
ون َو ِم ْن َأ ْه ِل املَْ ِدين َِة مر ُدوا ع ََىل النِّ َف ِ
َح ْو َل ُك ْم ِم َن ْاألَع َْر ِ
اب ُمنَافِ ُق َ
اق َال َت ْع َل ُم ُه ْم ن َْح ُن َن ْع َل ُم ُه ْم
ََ
َسنُ َع ِّذ ُ ُهب ْم َم َّرت ْ ِ
ون إِ َىل ع ََذ ٍ
اب عَظِي ٍم﴾ [التوبة ،]101 :وقالَ ﴿ :ي ُقو ُل َ
َني ُث َّم ُي َر ُّد َ
ون َلئِ ْن َر َج ْعنَا إِ َىل
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املَْ ِدين َِة َلي ْخ ِرجن ْاألَعَزُّ ِ
ُ َ َّ

منْ َها ْ
األَ َذ َّل﴾ [املنافقون]8 :

وذكر املخلفني عن اتباع رسول اهلل  وقت احلاجة هلم ،فقالَ ﴿ :ما ك َ
َان ِألَ ْه ِل املَْ ِدين َِة
ِ ِ
ِ
اب َأ ْن َيت ََخ َّل ُفوا َع ْن رس ِ
َو َم ْن َح ْو َهل ُ ْم ِم َن ْاألَع َْر ِ
ن َن ْفسه﴾ [التوبة:
ول اهللَِّ َو َال َي ْر َغ ُبوا بِ َأ ْن ُفس ِه ْم َع ْ
َ ُ
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ومثل ذلك بيت املقدس التي ورد يف القرآن الكريم والكتاب املقدس اإلشارة إىل
الكثري من اجلرائم التي مارسها أهلها.
فهل يمكن تشويه هذه املدن املقدسة ،واحلط من حرمتها بسبب املجرمني الذين
سكنوا فيها ،والذين مارسوا جرائمهم عىل األنبياء واملرسلني بقتلهم أو بنفيهم ،أو بصنوف
التنكيل هبم؟
وهل يمكن ألحد أن يشكك يف تلك اجلرائم التي ارتكبت يف مكة املكرمة واملدينة
املنورة ،والتي ارتكبها معاوية ويزيد ومرسف وغريهم ..والذين كانوا يقطنون تلك البالد،
وهم من أبنائها األصليني؟
عمل مجيعا ،كل يف حمله اخلاص؛ فقد أخرب رسول اهلل
ثالثا ـ أن النصوص املقدسة ُت َ
 عن فضل فارس وإيامهنا وعلمها ،وقد ذكرها املحدثون واملفرسون عند تفسري قوله
آخ ِرين ِمنْهم ملََّا ي ْلح ُقوا ِ ِهبم و ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم﴾ ،ومنها ما روي عن أيب هريرة
ْ َ َ َ
﴿و َ َ ُ ْ َ َ
تعاىلَ :
احلك ُ
َ
﴿و َ
آخ ِري َن ِمن ُْه ْم ملََّا َي ْل َح ُقوا ِهبِ ْم﴾
قال :كنا جلوسا عند النبي  فأنزلت عليه سورة اجلمعةَ :
قالوا :من هم يا رسول اهلل؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثالثا ،وفينا سلامن الفاريس ،فوضع
رسول اهلل  يده عىل سلامن ثم قال( :لو كان اإليامن عند الثريا لناله رجال ـ أو :رجل ـ من
()23

هؤالء)

( ) 23رواه مسلم ،والرتمذي ،والنسائي ،وابن أيب حاتم ،وابن جرير.
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وذلك ال يعني انطباق الفضل عىل كل فرد فيها ،بل عىل جمموعها ..ولذلك كان
األوىل بالذين يوردون هذه الشبهة أن يذكروا معها هذا احلديث وغريه ،ال أن يرضبوا السنة
بعضها ببعض ..وجيعلون من أحاديث رسول اهلل  وسيلة للطعن يف نفس أحاديثه.
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الناقالت والسياسة واألخالق
تابع العامل مجيعا ما يمكن تسميته [حرب الناقالت] بني بريطانيا ومن يساندها
ويؤيدها ممن يسمون أنفسهم العامل احلر ،ويتغنون بقيم احلرية واألخوة واملساواة ،وبني
إيران ومن يساندها من حمور املقاومة ،والذين يعتربهم أعداؤهم حمورا للرش والعنف
والتطرف واإلرهاب.
لكن حرب الناقالت التي أخذت حيزا معتربا من وسائل اإلعالم الرشقية والغربية،
كشفت الكثري من احلقائق حول مدى مصداقية تلك القيم التي يتغنى هبا ذلك الفريق،
وينسبها لنفسه ،وينسب لغريه كل أنواع الظلم واالستبداد والرش.
وأول تلك القيم التي أسقطتها حرب الناقالت قيمة احلرية ،واحرتام الشعوب
الستقالل بعضها بعضا؛ فمع أن عرشات بل مئات بل آالف الناقالت مرت عىل مضيق
هرمز املالصق إليران ،ومع ذلك ،وملدة أربعني سنة مل تشك ناقلة واحدة من اعتداء
اإليرانيني عليها ،بخالف الربيطانيني الذين راحوا حيتجزون ناقلة تبعد عنهم مئات
الكيلومرتات ،وبحجة تطبيق قوانني هم رشعوها ،ومل جيمع عليها القانون الدويل ،ومل
يطبقها كل من رشعها.
وهنا يطرح التساؤل عن اإلرهايب احلقيقي ،هل ذلك الذي متر من جنب بحره
السفن بكل هدوء وسالم ،أم ذلك الذي أعاد إحياء القرصنة من جديد ،ليسقط كل القيم
التي اتفقت عليها قوانني الرب والبحر؟
وثاين تلك القيم قيمة األخوة ،والتي يتوهم الربيطانيون واألمريكيون ومن يف
معسكرهم بأهنم دعاهتا واملمثلون احلقيقيون هلا ،ويف نفس الوقت حيتجزون ناقلة بدعوى
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أهنا تنقل النفط للشعب السوري ،وهم يعلمون أنه شعب مظلوم حمارص ،وأن حصاره
وجتويعه لن يرض نظامه ،وال جيشه ،وإنام يرض املدنيني البسطاء.
وهذا ما يدل عىل الوهم العظيم الذي ينرشونه عرب ما يدعون أنه مساعدات
للشعوب املستضعفة ،وهي ليست سوى شباك الصطيادها ،وأغالل لتقييد حريتها ..وإال
فلو كانوا صادقني مع أنفسهم لبادروا إلعانة الشعب السوري ،ال املسامهة يف جتويعه.
ولذلك من العجب أن يصبح ذلك الذي قطع آالف أو عرشات آالف األميال يف
البحر ،من أجل أن يوصل املعونة لشعب مستضعف حمارص قطبا للرش ،وحمورا له ،يف نفس
الوقت الذي يعترب فيه من جيوع املحرومني ،ويمنع وصول اإلمدادات هلم صاحب إنسانية
وأخوة ورمحة.
وثالث تلك القيم املساواة ..وقد فضحتها إيران عند استيالئها عىل الناقلة الربيطانية
بسبب عدم مراعاهتا للقوانني الدولية ،وهو إجراء رشعي ومقبول يف مجيع بحار العامل..
لكن أدعياء املساواة راحوا يتهمون إيران بالقرصنة ،مع أهنم هم البادئون بذلك ،وهم
املحرضون هلا عىل املعاملة باملثل..
وقد كان يف إمكان إيران أن تتغاَض عن األخطاء التي وقعت فيها الناقلة الربيطانية،
وال حتتجزها ،لكنها مل تفعل ،ألهنا لو فعلت ذلك ،فستعتربه بريطانيا وأمريكا رضوخا
وذلة ،ولذلك كان موقفها موقفا شهام نبيال شجاعا ..ويف قمة قمم األخالق الرفيعة.
وهكذا ،كان يف حرب الناقالت التي تتبعتها وسائل اإلعالم الغربية والرشقية
دروسا أخالقية كثرية ،تبني الفرق بني السياسة التي تنتهجها إيران ومن معها من حمور
املقاومة ،وهي سياسة تنبع من األخالق وتعتربها ،وال تترصف أي ترصف خارجها ..وبني
تلك السياسة التي مارستها بريطانيا وأمريكا ،وهي السياسة الرباغامتية التي ال تعرتف
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باألخالق ،وال تؤمن هبا ،ولذلك تتجرب وتتكبري وتتسلط ،لكنها إن واجهت قوة وشجاعة
وندية ،راحت ختضع وتذل وتستكني.
واألعجب من ذلك كله املوقف األمريكي الذي ال خيتلف عن دور الضبع الذي
ينتظر انتهاء السباع من أكل الفريسة لينال بعض فتاهتا ..ولذلك كان فرحا جدا باحتجاز
الربيطانيني للناقلة اإليرانية ..ثم رسعان ما حتول فرحه أملا وإحباطا وكآبة بعد حتريرها..
ثم رسعان ما حتول إىل متهور وطائش ومراهق يستعمل كل الوسائل إلحلاق األذى
بالناقلة ..فكشف بذلك كله عن أخالقه وأخالق السياسة األمريكية ،وكوهنا حقيقة حمورا
وقطبا للرش والشيطنة بكل معانيها.
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أرسار القوة اإليرانية
أثبت الرصاع األخري الذي جرى بني أمريكا وإيران أن إيران قوية بام فيه الكفاية
لتواجه أكرب غطرسة عرفها التاريخ األمريكي يف العرص احلديث ،والتي حاولت أن
تستعمل كل وسائل التهديد السياسية واالقتصادية والعسكرية ،لكنها مل تؤت أكلها مجيعا.
وهذا ما يدعو إىل التساؤل عن رس القوة اإليرانية التي أتاحت هلم الوقوف بمثل
هذه املواقف التي يندر أن نجد مثلها ،والتي جعلت البعض ـ نتيجة لصعوبة تصديق ما يراه
ـ يتوهم أن هناك اتفاقات خفية بني أمريكا وإيران لتمثل هذا الدور ،البتزاز العرب.
ولعل أبعد األجوبة وأكثرها سطحية اعتبار الصواريخ البالستية اإليرانية ،وما
صحبها من تطور عسكري هو السبب يف ذلك ..ذلك أنه مع أمهية تلك الصواريخ وغريها،
إال أهنا ال يمكنها أن متنع األمريكي أو أي قوة استعامرية من مواجهتها بأسلحة أكثر تطورا.
وهلذا نرى أن السبب احلقيقي يكمن يف قوتني كبريتني ،ال يمكن ألمريكا ،بل للعامل
مجيعا مواجهتها ،وهي :قوة القيادة اإليرانية ،وقوة الشعب الذي حتكمه.
أما قوة القيادة اإليرانية ،فتكمن يف تلك العقائدية اإليامنية والثورية التي تتحىل هبا،
والتي جعلتها حتافظ طوال أربعني سنة عىل مبادئها مجيعا ،وال تنزاح عنها قيد أنملة ،عىل
الرغم من كل أنواع التهديدات واإلغراءات التي تعرضت هلا حتى تتخىل عن مبادئها
وقيمها التي انطلقت منها.
فعند املقارنة بني خطب قائدي الثورة اإلسالمية ومرشدهيا اإلمام اخلميني واإلمام
اخلامنئي نجد نفس اللغة ونفس األفكار ونفس الن َفس الثوري ،وكأن الثورة تتجدد كل
يوم ،بل تتصاعد يف كل حلظة لتحقيق أهدافها الكربى التي ال تكتفي بتحرير إيران من كل
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أشكال اهليمنة ،وإنام حترير كل املستضعفني والوقوف يف وجه كل املستكربين.
وهكذا نجد مجيع القيادات اإليرانية من السياسيني والعسكريني وغريهم من
النخب الفكرية والثقافية واإلعالمية ،كلهم يعيشون أفكار الثورة وأحالمها وقيمها التي
نرشها فيهم اإلمام اخلميني الذي ال يزال حارضا بينهم ،وكأنه مل يرحل عنهم.
وقد اكتشف الشعب اإليراين يف هذه القيادات صدقها وإخالصها وتضحيتها ،فهي
تعيش مثلهم ،وبالب ساطة التي يعيشوهنا ،ولذلك مل يؤثر احلصار الطويل يف نفسياهتم،
لعلمهم أهنم مع قياداهتم مجيعا يعيشون نفس احلياة ،وبنفس األحالم والطموحات.
ومما زاد من ثقة الشعب اإليراين يف قياداته ذلك التنوع املوجود فيها ،والذي أتاح
لكل أفراد الشعب الفرص الكثرية التي تتيح هلم ممارسة أنواع القيادة املختلفة ،برشط توفر
الكفاءة والنزاهة واخلربة.
وهو ما جعل اإليرانيني مجيعا قيادة وشعبا شخصا واحدا ممتلئا بالقوة ،وهذا ما مل
يستطيع األعداء مواجهته ،ألهنم ينطلقون يف العادة من الرصاع بني الشعب والنظام لتمرير
مشاريعهم ،مثلام حصل يف العراق عندما دخلوا إليها بسهولة بسبب تلك اهلوة السحيقة
بني القيادة العراقية وشعبها.
أما القوة الثانية ،فهي قوة الشعب اإليراين ،فهو مع تنوعه الشديد ،ومنذ قديم
الزمان ،إال أننا نجد تالمحا شديدا وغريبا بني تلك األطياف العرقية والدينية املشكلة له،
فالفرس واألتراك األذريون والرتكامن واألكراد والعرب والبلوش واألرمن واليهود
والكزخ واجلورجيون واجليلك والتالش واملازين واآلشوريون والقشقايون ،وغريهم مجيعا
يشكلون فسيفساء رائعة ال ختتلف عن تلك الصور اجلميلة التي يزدهي هبا السجاد
اإليراين.
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وعىل الرغم من حماوالت األعداء استغالل هذه اإلثنيات إال أهنم فشلوا يف ذلك،
ووجدوا مجيع الشعب اإليراين حتى اليهود منهم ،حيرتم بعضهم بعضا ،وال يكتفون بذلك،
وإنام يرجعون فضل ذلك التعايش السلمي ،إىل القيادة اإليرانية التي أعطت أحسن النامذج
يف التعامل اللطيف واملتوازن مع تلك األطياف مجيعا.
وال تتوقف قوة الشعب اإليراين يف وحدته ،وإنام يضاف إليها تلك األنفة والشهامة
والكرامة التي جعلته خيرج يف كل املواقف التي تستدعي خروجه إىل الشارع ليثبت للعامل
أمجع أنه يقف وراء قيادته ،وبملء إرادته ،وأن جتويعه أو حصاره أو حربه لن جيدي معه
شيئا.
بل إن ذلك احلصار والتجويع أخرج اإليرانيني من الكسل الذي جيلبه الرتف ،كام
عرب مجال الدين األسدأبادي [األفغاين] بقوله( :األزمة تلد اهلمة ،وال يتسع األمر إال إذا
ضاق ) ،حيث تفتق العقل اإليراين عن كل أنواع االخرتاع التي تتيح له أن يعيش احلياة
اهلنيئة مع احلصار املفروض ،يف ظل [االقتصاد املامنع] ،وهو ما جعله ينجح يف أكثر
الصناعات تعقيدا ،سواء تلك املرتبطة بحياته العادية ،أو باجلوانب العسكرية.
وذلك كله ما جعل من كل فرد من الشعب اإليراين قنبلة موقوتة ،حيسب هلا األعداء
كل أنواع احلساب ،ذلك أهنا يمكن أن تنفجر يف أي حلظة ،ويف وجه أي عدو يمكنه أن
يقرتب منها ،وذلك عىل خالف تلك الشعوب التي استقبلت مستعمرهيا بالورود
لتخليصهم من املستبد الذي حيكمهم.
هذه هي الصواريخ البالستية احلقيقية التي جعلت إيران يف قالع وحصون منيعة
يصعب دكها أو اخرتاقها ،وهو ما جعل األعداء يتوجهون للحرب الناعمة بدل احلرب
الصلبة ،لكنهم فوجئوا بالقيادة اإليرانية تسبقهم إىل احلديث عنها ،والتحذير منها ،ووضع
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اخلطط ملواجهتها ،وهو ما تم بالفعل ،فقد عجزت كل آالت احلرب الناعمة يف اخرتاق
الشعب اإليراين ،كام فشلت قبلها ومعها احلرب الصلبة بكل أنواعها.
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يمرغ أنف ترامب
عندما ّ
الو َرقي ،أو باألسد
ترامب اآلن يف وضع ال ُحي َسد عليه ،وهو أشبه ما يكون بالنمر َ
ِ
ِ
البحة ،أو
رست أنيابه ،و ُقط َعت خمالبه ،ومل يبق فيه إال الزئري الذي يوشك أن تصيبه ّ
الذي ُك َ
ُتق َطع حباله الصوتية ،ليصمت صمت القبور.
تصور يف بداية مواجهته إليران ،أنه سيجد قوم ًا جبناء ممتلئني باخلوف ،وأنه
لقد ّ
رشه ،ليزيد
ويتوسلون له أن ّ
بمجرد التهديد والوعيد ،سريسلون له الرسائل،
ّ
ّ
يكف عنهم ّ
بذلك أوسمة جديدة متّكنه من هنب املزيد من الثروات التي جيلبها بزئريه ..لكنهم مل يفعلوا.
راح يمزِّ ق االتفاقية التي أمضاها سلفه ،واتفق عليها مجيع املجتمع الدويل ،وأهان
بذلك دولته أعظم إهانة ،حتى مل تبق لكلمتها سمعة بني الدول ..لكن اإليرانيني مل يلتفتوا
يضمه إىل زئريه حتى ينرش الرعب يف نفوس
لتمزيقه ،وال إلمضائه الغريب الذي يريد أن ّ
لتمرر مشاريعها،
َمن يالحظ ظاهرته العجيبة التي تستعمل الظهور بمظهر القوي العنيف ّ
ومتارس لصوصيتها.
وتصوروا أن رقبة إيران صارت بني أيدهيم ،وأن
وفرح األعراب بذلك التمزيق،
ّ
حبيبهم ترامب قد طوق عنقها بيديه ،وصار خينقها ..فراحوا ي ِ
غدقون عليه كل ما تع ّلموه
ُ
ّ
من كرم حاتم..
لكن اإليرانيني مل يلتفتوا ..ال لذلك األسد الذي يرونه قط ًا ..وال ألولئك األعراب
الذين يروهنم فئران ًا ،يامرس ّ
القط هوايته يف اصطيادهم أو اصطياد كل ما لدهيم من طعام.
راح ترامب يزيد يف وترية عدائه ،لع ّله يتس ّلل إىل نفوس اإليرانيني ،ويقيض عىل
ِ
كرر كل حني أنه سيص ّفر الصادرات
مكامن الشجاعة والكرامة والشهامة فيهم ..فأخذ ُي ّ
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جوع اإليرانيني ،وأهنم سيخرجون ألجل ذلك عىل بكرة أبيهم ،ليقضوا عىل
اإليرانية ،وس ُي ّ
نظامهم ..لكنه فوجئ باملاليني خترج ،ال للثورة عىل نظامها ،وإنام للمشاركة يف تكسري
الو َرقي.
أنياب النمر َ
أوحى له صديقه النرس العزيز بولتون بأن يرسل املد ّمرة ،وقال له :إن الكالم وحده
ال يكفي ..فال يقيض عىل شجاعة اإليرانيني وشهامتهم وكرامتهم سوى املد ّمرة ..إسمها
وحده يكفي.
صورها يف مجيع وسائل اإلعالم ،وأن يبالغوا يف وصفها بقدر
ثم طلب منه أن ينرش َ
ما ُأتيح هلم ..حتى ُيصاب اإليرانيون بالرهاب ،فيتواضعوا ويذ ّلوا وخينعوا ..لكنه فوجئ
بالترصحيات التي تأتيه من جهات متعدّ دة ،وتقول له :أنت وصديقك ترسالن لنا املزيد من
ُف َرص الصيد ،ومتكّنون أسلحتنا من الوصول السهل لألهداف الدّ سمة التي نريدها.
بقوتكم املحيطة بنا لستم سوى أهداف ًا عارية سهلة ،يمكننا أن
وقالوا له :أنتم اآلن ّ
نجعلها لقمة سائِغة يف أفواهنا.
بعد أن ضاقت نفس ترامب ،راح يفعل مثل ذلك التاجر الذي يريد أن حيافظ عىل
تعود أن يرسقها ،فلذلك طلب منهم أن حيدّ ثوه هاتفي ًا ..فلم
سمعته أمام الفئران التي ّ
يفعلوا ..أرسل هلم هباتفه ..فلم يلتفتوا إليه ..وظلوا يف نفس كالمهم الذي كانوا ير ّددونه
منذ أربعني سنة.
راح حيذف الرشوط التي وضعها أول مرة ..رشط ًا رشط ًا ..ومل يبق إال رشط واحد،
هو التفاوض عىل امللف النووي ،لكنه فوجئ باملرشد األعىل للثورة اإلسالمية ،وهو ُيشري
قوة :ال تفاوض ،وال حرب..
بأصبعيه قائالً ،وبكل ّ
مل جيد املسكني نفسه إال وأنفه قد ُم ّرغ بكل أنواع الوحل والرتاب ..وهو حمتار ماذا
134

ِ
ِ
وحورب ،ومع ذلك ال يزال مقاوم ًا ،وبكل
حورص
يفعل مع هذا الشعب العجيب الذي
الوسائل ،وبمنتهى العزة والكرامة.
نتأسف ونحزن عىل
ال نمتلك عندما نشاهد هذه املواقف األمريكية واإليرانية إال أن ّ
إخواننا العرب الذين تركوا شجاعة عنرتة بن شدّ اد ،وبطولة عروة بن الورد ،وعزّ ة املهلهل
حيولون من أنفسهم عبيد ًا أذالءُ ،هيينهم س ّيدهم الذي باعوه أنفسهم بكل
بن ربيعة ،وراحوا ّ
أنواع اإلهانة يف نفس الوقت الذي يتحدّ ث فيه عن إخواهنم الذين اعتربوهم أعداء بكل
صيغ التقدير ،وصدق الشاعر حني قال:
من هين يسهل اهلوان عليه ما جلرح بميت إيالم
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الوطنية بني الروح واجلسد
يشنع علينا الكثري من املتثاقلني إىل األرض إشادتنا أو تنوهينا بغري أبناء الوطن الذي
تعيش فيه أجسادنا ..ويتومهون أن ذلك نقص يف الوطنية ..وأن املواطن احلقيقي هو الذي
ال يعيش إال مهوم بلده ،وال يفرح إال لفرحه ،وال حيزن إال حلزنه ،وال يرشب إال من منابعه
الفكرية والدينية ،وال يمجد إال بطوالته ،وال تطرب أذناه إال حلناجر مغنيه ،وال هتتز أذواقه
الفنية إال لفنانيه وأدبائه وممثليه ومهرجيه.
وكل ذلك ناتج عن عدم التفريق بني أوطان األجساد ،وأوطان األرواح ..وهو ناتج
عن عدم التفريق بني اجلسد والروح ،أو توهم أن الروح تابعة للجسد ،ومهيمنة عليه،
وآرسة له.
وكل ذلك غري صحيح ..فالروح ختتلف عن اجلسد اختالفا كليا ..فهي منزهة عن
احلدود والقيود ،جمردة عن تلك الكالليب التي تقيد اجلسد بقيودها ..منزهة عن تلك
اجلاذبية التي جتعل اجلسد متثاقال إىل األرض.
ورس ذلك أهنا ليست من تراب األرض ،وإنام هي نفخة إهلية خالصة ..هلا سمو
النفخة وقداستها وطهرها..
ولذلك كان للجسد وطنه ..وللروح وطنها ..وهو ال يعني التناقض الذي يتومهه
املتومهون ..فالروح يمكنها أن تستوطن العامل أمجع ..ويمكن أن حتل يف حملني يف نفس
الوقت ..ويمكنها أن تعيش يف السامء من دون أن يبعدها ذلك عن األرض.
ولذلك كان الذين يدعون أرواحنا إىل أن تسكن يف املحال التي تسكن فيها أجسادنا
متومهون أو يكذبون عىل أنفسهم..
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فتذوق اجلامل الذي هو مظهر من مظاهر الروح ،ال يرتبط باجلسد؛ فلذلك قد نميل
إىل حلن عذب ،أو صورة مجيلة ،أو رائحة زكية بغض النظر عن األرض التي خرجت منها،
وهل هي تابعة ألجسادنا أو منفصلة عنها.
ومثل ذلك العقل الذي هو أداة من أعظم أدوات الروح ،أو مظهر من أعظم
مظاهرها؛ فإن قناعته بالفكرة ال تسند لوطن اجلسد بقدر ما تستند إىل مدى مالءمتها ملا
جبل عليه من املعايري واملقاييس واملنطق الذي هو حمل توافق بني البرش مجيعا.
وهكذا ..فإن كل أدوات الروح ،أو كل مظاهرها وجتلياهتا ،ال ترتبط باجلسد ..وإنام
ترتبط بالروح ..ولذلك قد يعيش الشخص يف بلد لكن عقله أو قلبه أو روحه يف بلد آخر.
وذلك ال يعني احتقاره لبلده ،أو عدم اهتاممه به ،أو احرتامه له ..ولكنه يعني أن
للروح مغناطيسها اخلاص الذي جيذهبا ،وال تستطيع الفكاك منه ،وكاذب من يدعي أنه
يفعل ذلك.
ولذلك أخرب اهلل تعاىل عن إبراهيم عليه السالم أنه دعا ملكة املكرمة بأن تصبح
مغناطيسا جيعل األرواح مشتاقة إليها ،حتى تكون مركزا من مراكز اهلداية يلتقي فيه
الصاحلون ،قال تعاىل عىل لسان إبراهيم عليه السالم﴿ :ربنَا إِ ِّين َأس َكن ُْت ِمن ُذريتِي بِو ٍ
اد
َ
ْ ِّ َّ
َ َّ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
غ ِ ِ
اج َع ْل َأ ْفئِدَ ًة ِم َن الن ِ
َّاس َ ْهت ِوي إِ َل ْي ِه ْم
الص َال َة َف ْ
يموا َّ
َري ذي زَ ْر ٍع عنْدَ َب ْيت َك املُْ َح َّر ِم َر َّبنَا ل ُيق ُ
ْ
ِ

ِ

َو ْارزُ ْق ُه ْم م َن ال َّث َم َرات َل َع َّل ُه ْم َي ْش ُك ُر َ
ون﴾ [إبراهيم]37 :
بل إن اهلل تعاىل ذم الذين تثاقلوا إىل أوطاهنم األرضية ،ومل خيرجوا منها عىل الرغم
اه ُم املَْ َالئِ َك ُة
من حيلولتها بينهم وبني ممارسة حريتهم الدينية ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ت ََو َّف ُ
ض َقا ُلوا َأ َمل َت ُكن َأر ُض اهللَِّ و ِ
ِ
ِ
ِ
يم ُكنْ ُت ْم َقا ُلوا ُكنَّا ُم ْست َْض َع ِفنيَ ِيف ْاألَ ْر ِ
اس َع ًة
َ
ْ ْ ْ
َظاملي َأ ْن ُفس ِه ْم َقا ُلوا ف َ
ال والنِّس ِ
ِ ِ
اجروا فِيها َف ُأو َلئِ َك م ْأو ُاهم جهنَّم وساء ْ ِ
ِ
ِ
اء
َ
الر َج َ َ
ت َمص ًريا ِإ َّال ا ْملُ ْست َْض َعفنيَ م َن ِّ
َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ
َف ُت َه ُ
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ِ

ِ

ِ

ون َسبِ ً
ون حي َل ًة َو َال َ ْهيتَدُ َ
َوا ْل ِو ْلدَ ان َال َي ْستَطي ُع َ
يال﴾ [النساء]98 ،97 :
وهكذا ورد يف النصوص املقدسة الكثرية ذم الذين تركوا اهلجرة إىل املدينة املنورة،
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يش ٍء
لتكثري سواد املؤمنني ،قال تعاىلَ :
﴿وا َّلذي َن آ َمنُوا َو َمل ْ ُ َهياج ُروا َما َل ُك ْم م ْن َو َال َيت ِه ْم م ْن َ ْ
َحتَّى هي ِ
اج ُروا﴾ [األنفال]72 :
َُ
بل إن رسول اهلل



أخرب أن من أصحابه من كان رشيكا للمؤمنني يف بعض

غزواهتم ،مع أنه مل يتحرك من أرضه ،ومل خيرج معهم ،فقد قال ( :لقد تركتم باملدينة
أقواما ما رستم مسريا ،وال أنفقتم من نفقة ،وال قطعتم من ٍ
واد إال وهم معكم فيه)،
ً
فتعجبوا ،وقالوا :يا رسول اهلل ،وكيف يكونون معنا وهم باملدينة؟ فقال رسول اهلل :
(وهم باملدينة ،حبسهم العذر)

( )24

وهلذا؛ فإن الذين يعتبون علينا ثناءنا العريض عىل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،
والذي نشعر بالتقصري فيه ،واقعون بني أمرين:
إما أهنم ال يعرفون هذه اجلمهورية ،وال عظمة الرسالة املميزة التي حتملها ،ولو أهنم
عرفوها عن كثب ،فإهنم سيشاركوننا يف ذلك التمجيد والثناء.
وإما أن تثاقلهم إىل أوطان أجسادهم جعلهم ال يرون غريها ،وحيقرون كل ما عداها
مثلام حصل لليهود الذين رفضوا أن يسلموا لرسول اهلل  لسبب بسيط ،وهو عدم كونه
من بني إرسائيل.
وهم يكذب ون عىل أنفسهم يف هذا أيضا ،ذلك أهنم ال ينكرون عىل أولئك الذين
امتألوا سكرا بحب الغرب وما ينتجه إىل حد الثاملة..

( )24رواه أمحد (.)67 /19
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بل إن األمر وصل هبم إىل تشجيع الفرق الغربية ،واالهتامم بكل جديد فيها ،حتى
ألوان األلبسة واألطعمة ..فيعتربون كل ذلك الغرق يف أوحال الغرب ،شيئا طبيعيا ..بينام
اإلشادة باجلمهورية التي مثلت اإلسالم أحسن متثيل ،ودافعت عن املستضعفني يف كل
األرض ،وضحت يف سبيل ذلك بكل يشء ..يعتربون من أشاد هبا ضاال وذيال وتابعا..
ولست أدري من الضال أو الذيل أو التابع ..هل ذلك الذي توافق عقله مع قلبه مع
روحه مع دينه ..حيث وجدت روحه الوطن الذي يتوافق فيه اجلميع ..أم ذلك الذي يعيش
بروحه يف واشنطن ولندن وباريس ..بكل جرائمها ورذائلها واستبدادها؟
ولذلك نحمد اهلل تعاىل عىل نعمته علينا هبذه اهلداية العظيمة التي جعلت أرواحنا
ساكنة مستقرة يف تلك البالد التي نرى أهنا الشعلة التي متتد إىل العامل أمجع لتمألها بنور
احلقيقة الذي ال ينطفئ أبدا..
أما من يشنعون علينا؛ فنحن نحزن هلم ،ونتأمل لتلك املآيس التي حصلت ألرواحهم
بسبب استكبارها عن األوطان احلقيقية ،واستبداهلا باألوطان املزيفة.
ولذلك فإن خدمتهم ألوطان أجسادهم تتأثر تأثرا سلبيا بسبب تلك األوطان املزيفة
التي تسكن فيها أرواحهم ..ذلك أن تبعيتهم لتلك األوطان جتعلهم يسعون لتحويل
بالدهم إىل تلك النامذج القذرة اخلالية من القيم األخالقية واحلضارية الرفيعة ..بينام أولئك
الذين سلموا أرواحهم لألوطان املمتلئة باجلامل والروحانية والقيم الرفيعة ،خيدمون
أوطاهنم أحسن خدمة ،ألهنم يعرفون النموذج الصحيح ،ويسعون لتحقيقه يف واقعهم.
ومن شاء أن يرى مصاديق ذلك ..فليذهب إىل لبنان ،ويرى ذلك احلزب العظيم
الذي ُيتهم بكونه ذيال إليران ،وما الذي قدمه لبلده من تضحيات ،وكيف حررها من
رجس أعدائها ،وكيف سعى لتطهريها من كل املؤامرات التي حتاك ضدها ،وقدم يف ذلك
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كل غال ونفيس.
عىل خالف أولئك الذين يدعون الوطنية الكاذبة ،بينام هم يف حقيقتهم أتباع وذيول
ألمريكا أو أدواهتا ،ولذلك تستعملهم وتستغلهم لتحويل بالدهم إىل جمرد خدم وعبيد ال
كرامة هلم.
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مارسوا جرائمكم بعيدا عن النبوة
من أقبح املغالطات واخلدع التي يامرسها الظلمة واملجرمون استعامهلم للنبوة
والدين وسيلة للخداع والكذب والدجل مثلام فعل القرضاوي ـ حني عوتب يف إجازته
حللف الناتو أن يرضب بالد املسلمني ـ فقال( :لو عاد الرسول الكريم من جديد لتحالف
مع قوات شامل األطليس!!)
وهكذا نسمع كل يوم من يردد اسم رسول اهلل ..وكأنه جندي من جنودهم ،أو عبد
من عبيدهم ،بدل أن يستنوا بسنته ،عليه هو أن يستن بسنتهم اململوءة بالطغيان والظلم
والكربياء.
ولعل آخر االدعاءات الفاجرة يف ذلك ما رصح به أردوغان ،وهو يتحدى اجليش
السوري الذي يدافع عن أرضه ،ويريد أن يسرتدها ،لتعود خارطة بالده إىل ما كانت عليه
قبل املؤامرة الكربى ،فقد خرج يستعمل النبوة شعارا لظلمه وجربوته؛ فقال( :يف هذه
املرحلة ،أعلن من هنا ،واعتبارا من هذا اليوم ،أنه إذا تعرض جنودنا يف نقاط املراقبة أو يف
أي مكان آخر ألقل رضر ،فسنرضب قوات النظام يف كل مكان ،دون تقيد بحدود إدلب
أو مذكرة سوتيش… أقول بوضوح ،يف مكان ُتس َفك فيه دماء جنودنا املحمديني ،ال أحد
يمكن أن يكون آمنا ،مهام كان يرى نفسه كبريا ..دخلنا مرحلة لن نتغاَض فيها عن أي
انتهاكات يف سوريا)
وهذا هو الدجل بعينه ..فهل يمكن للجنود املحمديني أن يدخلوا أرض دولة
أخرى ،ليستولوا عليها غصبا وإكراها ،ثم حيال بني جيش تلك الدولة ،وحترير األرض ،أو
بسط سيطرته عليها؟
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أمل يعلم هذا املدعي الدجال الذي جيعل النبوة وسيلة للتالعب بالدين واألخالق
والقيم أن رسول اهلل  حرم اغتصاب شرب واحد من األرض ،فقال( :أعظم الغلول عند
اهلل يوم القيامة ذراع من االرض ،جتدون الرجلني جارين يف االرض ،أو يف الدار فيقتطع
()25

أحدمها من حظ صاحبه ذراعا ،فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضني يوم القيامة)

بل ورد يف رواية أخرى ما هو أعظم ترصحيا ،فقد قال( :أعظم الظلم ذراع من
االرض ينتقصه املؤمن من حق أخيه ،فليست حصاة من االرض أخذها إال طوقها يوم
()26

القيامة إىل قعر االرض وال يعلم قعرها إال الذي خلقها)

ولندع الدين جانبا ،وما ورد فيه من التحذير الشديد من االستعامر واالغتصاب
والظلم ..ولنذهب إىل األخالق ..ال تلك التي يتحاكم إليها البرش مجيعا ،بل تلك التي
يتحاكم هلا أردوغان نفسه.
فهل يرَض أردوغان لبلده ما ريض لسورية؟ ..وهل يقبل أن حيتل األكراد أو غريهم
بعض مدن بلده ،ثم تأيت سورية لتمون تلك املجموعات املحتلة ،بل تضع جيشها معها،
ثم حتذر األتراك من أن يمسوا ذلك اجليش املعتدي؟
واجلواب عىل هذا السؤال هو اجلواب األخالقي ..ذلك أن أول ركن من أركان
األخالق ،أو أساس من أسسها ،أال يرَض الشخص لغريه ما ال يرضاه لنفسه ،وأن يتعامل
بمكاييل واحدة مع اجلميع ابتداء من نفسه ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُكو ُنوا َق َّو ِامنيَ
ِ ِ
جي ِر َمنَّ ُك ْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم ع ََىل َأ َّال َت ْع ِد ُلوا اع ِْد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوا َّت ُقوا
هللَِّ ُش َهدَ ا َء بِا ْلق ْسط َو َال َ ْ
اهللََّ إِ َّن اهللََّ َخبِ ٌري بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [املائدة]8 :
( )25رواه أمحد والطرباين يف الكبري..
( )26رواه الطرباين يف الكبري..
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ولذلك فإن أردوغان ال يستند يف دجله للنبوة ،وال لألخالق ،وال للقرآن الكريم،
﴿و ِم ْن َأ ْه ِل
وإنام يستند لذلك الطبع اليهودي االستكباري الذي عرب عنه اهلل تعاىل يف قولهَ :
َاب َم ْن إِ ْن َت ْأ َمنْ ُه بِ ِقنْ َط ٍار ُيؤَ ِّد ِه إِ َل ْي َك َو ِمن ُْه ْم َم ْن إِ ْن َت ْأ َمنْ ُه بِ ِدين ٍ
ا ْلكِت ِ
َار َال ُيؤَ ِّد ِه إِ َل ْي َك إِ َّال َما ُد ْم َت
َع َل ْي ِه َقائِ ًام َذلِ َك ِب َأ َّهنُ ْم َقا ُلوا َل ْي َس َع َل ْينَا ِيف ْاألُ ِّم ِّينيَ َس ِب ٌ
يل﴾ [آل عمران]75 :
وهو طبع كل املستعمرين واملستبدين والظلمة ،حني يفرقون بني البرش ،فيعتربون
أنفسهم برشا كاملني ،ويعتربون غريهم دجاجا وخرافا وبقرا ،يمكنهم أن يذبحوه متى
شاءوا ..وهم يكربون وهيللون.
وهذا ليس مثاال ..فالذين أرسلهم القرضاوي وغريه من الدجالني باسم الدين..
والذين استقبلهم أردوغان ووفر هلم الدعم اللوجستي كانوا يامرسون جرائمهم وهم
هيللون ويكربون.
﴿و ِم َن
إن أصدق وصف ملا فعله أردوغان وغريه من قادة الرش هو قوله تعاىلَ :
احلي ِاة الدُّ ْنيا وي ْش ِهدُ اهللََّ ع ََىل ما ِيف َق ْلبِ ِه و ُهو َأ َلدُّ ْ ِ
الن ِ
اخل َصا ِم َوإِ َذا ت ََو َّىل
َ َ
َ َُ
َّاس َم ْن ُي ْع ِج ُب َك َق ْو ُل ُه ِيف ْ َ َ
َ
ِ
سعى ِيف ْاألَر ِ ِ ِ ِ
ِ
احل ْر َ
ب ا ْل َف َسا َد َوإِ َذا ِق َيل َل ُه ات َِّق اهللََّ
ث َوالن َّْس َل َواهللَُّ َال ُحي ُّ
ض ل ُي ْفسدَ ف َ
َ َ
يها َو ُ ْهيل َك ْ َ
ْ
ِ
َأ َخ َذ ْت ُه ا ْل ِعزَّ ُة بِ ْ ِ
ْس املْ َها ُد﴾ [البقرة 204 :ـ ]206
اإل ْث ِم َف َح ْس ُب ُه َج َهن َُّم َو َلبِئ َ
وفيه ويف أمثاله يقول املسيح( :يا عبيد السوء ..ال تكونوا شبيه ًا باحلداء اخلاطفة،
باألسد العاتية ،كام تفعل بالفراس ،كذلك
وال بالثعالب اخلادعة ،وال بالذئاب الغادرة ،وال ُ
بحق أقول لكم :ال
تفعلون بالناس ،فريق ًا ختطفون ،وفريق ًا ختدعون ،وفريق ًا تغدرون هبمّ ..
يغني عن اجلسد أن يكون ظاهره صحيح ًا وباطنه فاسد ًا ،كذلك ال تغني أجسادكم التي قد
أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم ،وما يغني عنكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة ،ال
تكونوا كاملنخل خيرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة ،كذلك أنتم خترجون احلكمة من
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أفواهكم ،ويبقى الغل يف صدوركم)
لذلك نقول له وألمثاله :مارسوا جرائمكم باسم اجلريمة ..ال باسم اهلل ..وال باسم
النبوة ..وال باسم األخالق ..فاهلل العظيم الكريم الرحيم ..والنبوة اململوءة بالسالم
والسامحة واألخالق ..أعظم وأقدس من أن تشوهوها ،أو تدنسوها بادعاءاهتم ودجلكم.
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احذروا الفتنة القادمة ..الفلم امليسء للصحابة
كام أفلح الغرب وعمالؤه يف تشويه املدرسة السنية عرب أولئك الذين امتألوا بالعنف
والتطرف ..فإنه يسعى بكل جهده لتشويه املدرسة الشيعية عرب أدعياء التشيع الذين ال
خيتلفون عن السلفيني يف تطرفهم وتشددهم وسوء أدهبم..
وقد ُاستعمل ذلك سابقا ـ وأفلح فيه لألسف ـ عندما أثار يارس حبيب وغريه من
دعاة التشيع الربيطاين قضايا خطرية تتعلق بعرض رسول اهلل  ،والتي تصدم كل مؤمن
حمب لرسول اهلل  سواء كان سنيا أو شيعيا؛ فال يمكن ملحب لرسول اهلل  أن يرَض
باإلساءة إىل عرضه.
وعىل الرغم من كثرة الفتاوى من مجيع مراجع الشيعة يف العراق وإيران والبحرين
وباكستان وأفغانستان واهلند وغريها من املناطق التي يتواجد فيها الشيعة ،والذين ردوا عىل
أولئك املنحرفني عن التشيع وأئمة أهل البيت يف هذا الشأن وغريه إال أن كل ذلك مل يستطع
ـ بفعل اآللة اإلعالمية الرشسة ـ من حمو آثار تلك الفتنة العريضة ،والتي ال نزال نعيش
آثارها إىل اليوم.
وعىل منوال تلك الفتنة ..فتنة جديدة خطرية ُحيرض هلا يف بريطانيا ،وهي ذلك الفلم
امليسء للصحابة ،والذي يستبسل يارس حبيب وغريه من دعاة الفتنة يف الدعوة إليه ،والذي
حيمل عنوان [يوم العذاب]
ولألسف فإن الدعوة إليه تتم يف قنوات تستضيفها [نايل سات] ،واململوك للرشكة
املرصية لألقامر الصناعية ،والتي استطاعت السعودية وغريها أن جتربها عىل إزالة قناة
املنار ،وغريها من قنوات املقاومة ،بحجة كوهنا قنوات شيعية ،يف نفس الوقت الذي ترتك
145

فيه قناة فدك وغريها التي يديرها يارس حبيب ،مع أهنا هي القناة التي تسب الصحابة،
وتيسء إىل أمهات املؤمنني.
ولكن ألن تلك القنوات تقف موقفا سلبيا من إيران واملقاومة اإلسالمية ،بل حتكم
بتكفريهم ،فهي لذلك مل تر بأسا يف أن يسب الصحابة أو يتعرض ألمهات املؤمنني ،وخاصة
أن غلوهم وانحرافهم خيدم أهدافهم يف خدمة الفرقة والفتنة بني املسلمني.
وهلذا ال نجد يف الواقع من يواجه هذا الفلم ،بل يفتي بتحريمه وحتريم دعمه سوى
علامء الشيعة ومراجعهم الكبار ،والذين أصدروا الفتاوى والبيانات يف ذلك..
لكن لألسف ال يستمع هلم أحد ..حتى إذا جاء دور الفتنة وخرج الفلم ..حينها
حيرضون للفتنة ،ال لينرشوا تلك الفتاوى والبيانات املحذرة،
يصحو أولئك الذين ّ
ويشكروا من قدمها ،ويعتذروا من التقصري يف تفعيلها ،وإنام ليتهموهم بأهنم هم من أنتج
الفلم ..وأن الشيعة مجيعا هم الذين أساءوا إىل الصحابة ،وليس أولئك النفر املحدودين
الذين يموهنم احلقد الغريب والعريب.
ومن باب إقامة احلجة عىل املسارعني للفتن قامت وكالة [فارس] اإليرانية ببحث
حول آراء علامء الشيعة ومراجعهم الكبار حول املوقف من الفلم ،وقد خلصت من خالل
بحثها إىل أن (مراجع الشيعة أفتوا وبشكل قاطع برضورة التنبه له ،بل أمجع العلامء ال سيام
مراجع احلوزة الدينية يف قم املقدسة ،أن أي مساعدة أو إبداء أي اهتامم أو مشاهدة للفيلم
هو أمر حرام وخمالف للرشع)
ومن الفتاوى والبيانات التي نقلتها يف ذلك فتوى املرجع الديني آية اهلل نارص مكارم
شريازي ،ومما جاء فيها( :مما ال شك فيه أن أولئك الذين يسامهون يف إعداد ونرش هذا الفيلم
أو مشاهدته يرتكبون كبائر الذنوب خاصة يف الظرف احلايل الذي يصب فيه أي خالف بني
146

املسلمني ،يف صالح األعداء ويعترب نرصا هلم ..والقيام بمثل هذه األمور حيمل يف طياته
مسؤولية رشعية جسيمة ،وهناك احتامل قوي بأن يكون لألعداء يد يف ذلك وأهنم خططوا
إلثارة مثل هذه املوضوعات ..وكل من يساهم يف ذلك يعترب رشيكا يف الدماء التي قد تراق
بسببه ..والبد أن تقول للجميع أن من يبحث عن مثل هذه الربامج املثرية للخالفات ،ليس
منا ،فمثل هؤالء يستغلون ولألسف حمبة وإخالص مجع من حمبي أهل البيت  وخاصة
العشاق منهم للسيدة فاطمة الزهراء ..والرسائل التي ينطوي عليها هذا الفيلم العالقة هلا
باإلسالم وشيعة أهل البيت)
ومنها فتوى آية اهلل نوري مهداين ،والتي جاء فيها قوله( :نحن ضد هذه األنشطة
وال نعتربها أبدا لصالح اإلسالم ،ونرى يف أي مساعدة أو إبداء اي اهتامم أو مشاهدة
للفيلم ،حراما وخالفا للرشع)
ومنها فتوى آية اهلل جعفر سبحاين ،ومما جاء فيها( :يف الظروف التي تعيشها البلدان
اإلسالمية يف الوقت احلارض والفتنة الكربى التي أثارها األجانب والتي أدت اىل تقاتل
املسلمني وترشيد املاليني من العراقيني والسوريني من منازهلم وأوطاهنم ليلجأوا إىل
الغرب ،فإن إنتاج هكذا فيلم ال حيقق إال مطالب األعداء ،وهو بعيد كل البعد عن العقل
والتقوى ،وعىل هذا فإن إنتاجه حرام وأي مساعدة مالية له ،تعاون عىل اإلثم)
ومنها فتوى آية اهلل صايف كلبايكاين ،ومما جاء فيها( :لقد قلنا مرارا وتكرارا إن
الشيعة وحمبي أهل البيت جيب أن يكونوا دائام حذرين وأن حيرصوا عىل نرش املعارف
القرآنية والعرتة النبوية وأن يتجنبوا القيام بأي عمل قد يؤدي اىل اإلساءة لإلسالم
واملذهب)
وقبل ذلك فتوى وبيان السيد عيل اخلامنئي ،والتي أصدرها ال باعتباره مرجعا فقط،
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وإنام باعتباره الويل الفقيه ،والذي يعترب املوالون له طاعته واجبة رشعيا ،فقد سئل هذا
السؤال( :متر األمة اإلسالمية بأزمة منهج يؤدي إىل إثارة الفتن بني أبناء املذاهب
اإلسالمية ،وعدم رعاية األولويات لوحدة صف املسلمني ،مما يكون منشأ لفتن داخلية
وتشتيت اجلهد اإلسالمي يف املسائل احلساسة واملصريية ،ويؤدي إىل رصف النظر عن
اإلنجازات التي حتققت عىل يد أبناء األمة اإلسالمية يف فلسطني ولبنان والعراق وتركيا
وإيران والدول اإلسالمية ،ومن إفرازات هذا املنهج املتطرف طرح ما يوجب اإلساءة إىل
رموز ومقدسات أتباع الطائفة السنية الكريمة بصورة متعمدة ومكررة ،فام هو رأي
سامحتكم فيام يطرح يف بعض وسائل اإلعالم من فضائيات وانرتنت من قبل بعض
املنتسبني إىل العلم من إهانة رصحية وحتقري بكلامت بذيئة ومسيئة لزوج الرسول  أم
املؤمنني السيدة عائشة واهتامها بام خيل بالرشف والكرامة ألزواج النبي أمهات املؤمنني
رضوان اهلل تعاىل عليهن ..لذا نرجو من سامحتكم التكرم ببيان املوقف الرشعي بوضوح
ملا سببته اإلثارات املسيئة من اضطراب وسط املجتمع اإلسالمي وخلق حالة من التوتر
النفيس بني املسلمني من أتباع مدرسة أهل البيت وسائر املسلمني من املذاهب اإلسالمية،
علام أن هذه اإلساءات استغلت وبصورة منهجية من بعض املغرضني ومثريي الفتن يف
بع ض الفضائيات واإلنرتنت لتشويش وإرباك الساحة اإلسالمية وإثارة الفتنة بني
املسلمني)
فأجاب بقوله( :حيرم النيل من رموز إخواننا السنة فضال عن اهتام زوج النبي  بام
خيل برشفها ،بل هذا األمر ممتنع عىل نساء األنبياء ،وخصوصا سيدهم الرسول األعظم )
ومل يكتف بذلك ،بل هو يشري يف خطبه كل حني إىل حرمة ذلك ،وينبه إىل أنه دسائس
أجنبية ،ويسمي التشيع املرتبط بمثل هذا تشيعا بريطانيا ،وليس تشيعا علويا ،مثلام يسمى
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التسنن الداعي إىل الفتنة تسننا أمريكيا ال تسننا نبويا.
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الذباب االلكرتوين واملتاجرة بالفتن
من املالحظات التي ال يمكن جتاهلها أننا نرى بداية أي انتفاضة عربية تكون بسيطة
وواضحة ،وذات مطالب شفافة جدا ،تقترص عادة عىل اهلموم املعيشية واخلدمات
ونحوها ،وال تتعدى ألي مطالب سياسية.
وعادة يمكن عالجها بسهولة بتحقيق تلك املطالب مبارشة ،أو بتوفري البيئة املناسبة
لتحقيقها عرب خطوات ومراحل.
لكن من يمكن تسميتهم متاجرين بالفتن ،رسعان ما يركبون املوجة ،ويدخلون
بقوة ،مستغلني األدوات اإلعالمية الضخمة ،ومعها وسائل التواصل االجتامعي ،وذباهبا
االلكرتوين ،ليحرفوا تلك املطالب الرشيفة عن بوصلتها احلقيقية ،وهي املطالب املعيشية
وما يرتبط هبا من إصالح سيايس إىل مطالب ال يمكن أن يطلق عليها سوى كوهنا مطالب
فتنة ،ألهنا ال عالقة هلا باملطالب املعيشية وال السياسية ،وإنام هي نوع من احلرب الناعمة.
فإذا ما انربى العقالء واحلكامء ملواجهة تلك الفتن ،واملتاجرين هبا ،مقرين يف نفس
الوقت برضورة اإلصالح ،قام املتاجرون بالدين يشهرون هبم بدعوى وقوفهم ضد
املطالب الشعبية ،ووقوفهم مع الفاسدين والفساد ،وقد يكون هؤالء الذين يذكرون هذا
هم أساس الفساد ،ومنبعه ،وأكرب املشتغلني فيه ،كام يقول املثل العريب( :رضبني وبكى،
سبقني واشتكى)
وهذا الوصف يكاد ينطبق عىل كل االنتفاضات العربية بدءا بسورية التي استجاب
رئيسها مبارشة لكل املطالب املعيشية والسياسية ،وبدأت جلسات احلوار مع املنتفضني،
إلقرار القوانني املتعلقة بمطالبهم ،لكن املتاجرين بالفتن مل يرضهم هذا؛ فراحوا حيرفوهنا
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عن بوصلتهم ،ومل يرضوا إال بالدمار العظيم الذي حصل ،وكان يمكن أال حيصل لو
استخدم العقل واحلكمة ،ومل يتدخل املتاجرون.
وهذا ما حصل أيضا يف البحرين ..لكن بصورة خمتلفة ،فالبحرينيون ثاروا بثورة
سلمية حضارية ،ومل يطالبوا بإسقاط النظام مع كونه عميال ألمريكا وإرسائيل ،ومل يغريوا
راية الدولة ،وإنام طالبوا بحقوقهم املرشوعة بملكية دستورية ،لكن املتاجرين بالفتن،
وفيهم علامء كبار ،صوروهم بصورة خمتلفة متاما ،ثم راحوا يقمعوهنم بحجة أهنم امتداد
للنفوذ اإليراين ،مع أن كل املنتفضني بحرينيني ،ومن خمتلف املذاهب.
وهذا ما حصل يف اجلزائر التي انتفض شعبها من أجل الفساد ،واملطالبة بإلغاء
الع هدة اخلامسة لرئيسهم ،وقد تم ذلك كل بمساندة اجليش ،وحدد زمن االنتخابات لكن
املتاجرين بالفتن ،راحوا يطالبون بإيقافها ،وإسقاط النظام ،وكل قياداته ،وحتى قائد
اجليش نفسه الذي وقف مع املنتفضني ،ولبى كل مطالبهم.
وهذا ما حصل يف العراق التي انتفض شعبها ملواجهة الفساد والفاسدين ،لكن
املتاجرين بالفتن حولوها إىل مواجهة إليران ،مع أن أكرب الدول التي وقفت مع العراق يف
مجيع حمنها وال تزال تقف هي إيران..
وهذا ما خيطط له املتآمرون عىل انتفاضة لبنان؛ فمع كوهنا فرصة ملواجهة الفاسدين،
واسرتداد األموال املوهوبة ،ووضع خطة اقتصادية تنبع من مصالح البلد ،ال من تبعياهتا
األجنبية إال أن املتاجرين بالفتن ،والذين كانوا عىل رأس قمة الفساد ،حياولون حتريفها عن
مسارها ،ليتحول ربائب الكيان الصهيوين ،وحلفائه يف املنطقة إىل قادة للثورة ،التي ال
هيدفون منها سوى مواجهة أرشف كيان يف الرشق األوسط مجيعا ،كيان املقاومة ،ليخلو
اجلو بعدها لألعداء ،ليحولوا لبنان إىل حديقة خلفية ألهوائهم وغرائزهم.
151

أهيا الساكتون عن احلق ..خذوا العربة من احلائري
الشعبي بكل
مقرات احلشد
ّ
من املواقف النبيلة التي واجهت االعتداء الصهيوين عىل ّ
قوة ونبل ،موقف السيد كاظم احلسيني ،املرجع العراقي الكبري ،الذي ترشف بالتلمذة عىل
السيد حممد باقر الصدر ،حيث رافقه لسنوات طويلة ،بل كان معينا له يف إجابة
االستفتاءات.
وقد ذكر يف ترمجته أن الصدر كتب يف رسالة له إليه يقول فيها( :قد ر ّبيتك يا أبا جواد
من الناحية العلم ّية ،وكنت آمل أن أستعني بك يف هذه املرحلة حينام ترتاكم االستفتاءات
ووقتي حمدّ د ،وفيه ما فيه من أشغال ومواجهات ،ومهوم ،وآمال)
كام أنه كان من املقربني من السيد حممد حممد صادق الصدر ،ويذكر املقربون منه أنه
أوىص مقلديه بأن يتّبعوا ثالثة مراجع من بعده كان احلائري أحدهم ،واالثنان اآلخران
مها :حممد اليعقويب ،وحمُ ّمد إسحاق الفياض.
وقد أصدر هذا املرجع الكبري بيانا بعد االعتداء الصهيوين عىل العراق وحشده
الشعبي ،متنينا لو صدر مثله عن سائر العلامء واملراجع.
ومما جاء فيه قوله ـ خماطبا جماهدي احلشد الشعبي ـ( :أبنائي األكارم ،أعزيت يف احلشد
مقراتكم وخمازن ذخريتكم يف
الشعبي املقدّ س ...قد بلغني نبأ االعتداء
املتكرر اآلثم عىل ّ
ّ
األ ّيام القليلة املاضية بواسطة طائرات أجنب ّية معادية انتهت نتائج حتقيق أبنائي فيها إىل ّأهنا
كانت صهيون ّية مدعومة من القوات األمريك ّية املتواجدة يف املنطقة ..إنّنا نعلم كام يعلم
اجلميع ّ
أن الساسة األمريكان ال يمتلكون الشجاعة والكفاءة الالزمتني لالتعاظ
واالستفادة من انتكاساهتم يف أفغانستان واليمن وسوريا وفلسطني حيث ض ّيعوا املليارات
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من ثروات بالدهم ،وأراقوا دم مواطنيهم يف مغامرات فاشلة ومؤامرات خبيثة يف عاملنا
عاملي ،إىل احلدّ الذي جنّدوا فيه ّ
كل عمالئهم وقواعدهم يف املنطقة والعامل
اإلسالمي وال ّ
ّ
لرضب القاعدة وحركة طالبان يف أفغانستان ..واليوم نجدهم يبذلون قصارى جهودهم
للجلوس مع بعض هذه الوجودات والتفاوض املبارش معها للخروج بمرشوع يتصاحلان
ال ـ ّ
عليه ..من منّا ال يعلم ـ مث ً
اضطروا أخري ًا إلسقاطه
أن صدام ًا كان س ّيئة من س ّيئاهتم ممّا
ّ
بتكلفة عالية الثمنّ ..
وأن مرشوع (داعش) كان بإدارهتم إىل احلدّ الذي نقلوا قياداته من
القوات املس ّلحة
سوح املعركة بمروح ّياهتم جهار ًا حينام خرسوا املواجهة مع أبنائنا يف ّ
الشجاعة بعد أن أنفقوا عىل تشكيله املال واجلهد البالغني)
ثم قال هلم( :مل ينته بعد هذا السجال يف هذه الدائرة اخلارسة ،ومل ترجع القيادة
تكرر خت ّبطها يف عني هذه الدائرة الفارغة
األمريك ّية برصها لرتى ما يف فعاهلا من فطور ..بل ّ
يف مواجهتها مع أبنائنا يف احلشد املقدّ س مستغ ّلة رخصة احلكومة يف ممارسة عمل ّيات
رجحه املسؤولون يف إدارة أزمة التعدّ ي
االستطالع
اجلوي يف البلد ،وخيار السكوت الذي ّ
ّ
القوات
عىل سيادة البلد وحرمة أجوائه ..وقد تضاربت ختميناهتم إىل اآلن يف عدد ّ
األمريك ّية املتواجدة عىل أرض البلد!)
وبناء عىل هذا ،وبناء عىل األدلة الرشعية ،راح يصدر فتواه بحرمة بقاء القوات
األمريكية يف العراق ،ويقول( :يف هذا السياق أقوهلا كلمة رصحية ،و ُاعلن ـ من موقع
أي عنوان
قوة عسكرية أمريك ّية وما شاهبها ،وحتت ّ
أي ّ
املسؤول ّية الرشع ّية ـ عن حرمة إبقاء ّ
كان :من تدريب ومشورة عسكر ّيني ،أو ذريعة مكافحة اإلرهاب الذي هم أهله وحاضنته!
وهذا ما أكّدته لكم سابق ًا ،وأكّدته اليوم بكلامت ب ّينة)
ثم وجه نداءه للقوات املسلحة بمختلف تشكيالهتا ،قائال( :عىل رجالنا الغيارى يف
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القوات املس ّلحة مواصلة الدفاع الرشيف واملرشوع عن بيضة اإلسالم ،وحرمات البلد
ّ
ٍ
قواته الباسلة ،فخياركم الوحيد ـ يا
مقرات ّ
وكرامته جتاه ّ
أي تعد عىل أرضه أو سامئه أو ّ
العدو الذي بات ذلي ً
ال منكرس ًا بالدرجة التي مل
أبنائي ـ هو املقاومة والدفاع ،ومواجهة
ّ
يستطع فيها طاغيته (ترامب) يف األمس من دخول أرضكم بشكله املعلن)
ثم حتدث عن نفسه ،وعن شغفه للمشاركة يف هذه املواجهة التي يتعرضون هلا،
فقال ( :لو كان من مقدور أبيكم ـ الذي يؤمل قلبه قصف مواقعكم ،ويؤسفه الوضع املهني
للحكوم ّيني ـ محل السالح حلملته جندي ًا بني صفوفكم)
ثم ختم بيانه وفتواه بقوله( :هذا .والقوى العسكر ّية اليوم ـ ّ
بكل فصائلها املس ّلحة ـ
ترس الصديق وترهب العدا ،وها قد تبلور اليوم الوجود
وبفضل بسالتها وتفانيها غدت ّ
قو ًة ّ
املؤسسة احلكوم ّية ،ذات
املع ّظم للحشد
الشعبي ّ
متدربة ضمن تشكيالت ّ
كقوة مس ّلحة ّ
ّ
الرش وألهله اهلوان كاألمريك ّيني
جتربة ومعتقد عميقني خييف القوى التي تريد للعراق ّ
مقراتكم،
الرس الذي يكمن خلف االعتداءات األخرية عىل ّ
واإلرسائيل ّيني ،وهذا هو ّ
فاالُ ّمة التي يعمل أبناؤها من موقع األمانة واملسؤول ّية ،ال املهادنة ومالحظة املصالح
احلزب ّية أو الشخص ّية الض ّيقة ،ال ترى ّ
ذالً وال هوان ًا)
هذا بيانه ومعه فتواه ،ونتمنى من كل األحرار يف العراق احلبيب وغريه من البلدان،
أن يصدروا أمثال هذه البيانات ،حتى يعلم العدو أن األمة صف واحد؛ فال يفكر يف
اخرتاقه ،وإال فإن الساكت عن هذا شيطان أخرس ،وسريدد يف يوم من األيام مقالة (أكلت
يوم أكل الثور األبيض)
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التوظيف السيايس للنبوءات النبوية
عاتبنا بعض الكرام الطيبني عىل توظيف أحاديث رسول اهلل  توظيفا سياسيا أو
أيديولوجيا ..ولسنا ندري بأي لغة نجيبه ،ألن بعض العتاب ـ أحيانا ـ حيمل مفاهيم عجيبة
لسنا ندري مصدرها ،وال الطريقة التي يفكر هبا صاحبها.
ذلك أنه من العجيب أن نعاتب شخصا من الناس لكونه يوظف من حديثه كله
حقائق ال زور فيها ،وعلم ال وهم فيه ،ذلك الذي ﴿ َما َينْطِ ُق ع ِ
َن ْاهل َ َوى﴾ [النجم ،]3 :بل كل
وحى﴾ [النجم ..]4 :نعاتبه ألنه يأخذ مواقفه السياسية أو األيديولوجية من
﴿و ْح ٌي ُي َ
ما يقوله َ
مشكاة النبوة وأنوارها.
هذا عجيب جدا ..فرسول اهلل  مل ينطق بتلك األحاديث لنخبئها يف األسفار ،ثم
نسجنها يف سجون النسيان والالمباالة واإلمهال ..بل ذكرها لنوظفها يف كل جماالت
حياتنا ،لنرى من خالهلا حارضنا ومستقبلنا بحسب ما رسمته النبوة يف عصمتها وطهارهتا
ومصداقيتها املطلقة.
ولذلك أقول هلذا الصديق وغريه بكل رصاحة :كل مواقفي الفكرية والعقدية
والسلوكية والسياسية مستمدة من نبوءات رسول اهلل  الغيبية ،فهي منهيل العذب ،الذي
من خالله عرفت أن الفتنة ستأيت من قرن الشيطان [نجد] وضواحيها ،فلذلك رحت أرسم
مواقفي من خالهلا؛ فرأيت أن كل ما أتانا من تلك املنطقة من أفكار أو مذاهب أو مواقف
سياسية كله جتل من جتليات الشيطان ،ومظهر من مظاهره.
وعندما ذكر رسول اهلل  الشام واليمن ..مل أر يف الشام واليمن إال أولئك الطيبني
الذين آثروا أن يكونوا أنصارا هلل ،وجندا يف حزبه ،لريفعوا راية املقاومة احلقيقية ،ويرفعوا
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معها راية اإلسالم األصيل املستمد من املنابع التي مل تدنس ،وكان أكرب دليل يل عىل ذلك
أن قرن الشيطان توجه هلم بكل صنوف املحاربة ،واستعمل كل أعداء البرشية لرضهبم
وتشوهيهم.
وعندما ذكر رسول اهلل  فارس وأخرب أهنا ستكون بديال رشعيا يف وقت الردة
العربية أيقنت أن هذا سيتحقق ،ومل تستطع كل تلك البحار من املداد اآلثم ،ومن اإلعالم
املغرض أن ترصف عقيل عن هذه احلقيقة ،ألن رسول اهلل



يمثل احلقيقة املطلقة،

واإلعالم ليس سوى أداة من أدوات الشيطان ..والشيطان استطاع بدهائه وحيلته ومكره
أن خيرج أبانا آدم عليه السالم من اجلنة ..فكيف ال خيرج ذريته من بعده بتزييناته وتلفيقاته
عن جنة احلقيقة ،ليوقعهم يف نريان الوهم.
وهكذا عندما ذكر رسول اهلل  العراق وجندها املبارك ..أيقنت أن ذلك سيتحقق
ال حمالة ..وبالفعل كانت تلك احلشود الطيبة التي خرجت ملبية ملرجعها العامل الزاهد
الصالح هي املقصودة بذلك ،ولو اجتمعت كل منابر العامل عىل إقناعي بغري ذلك فلن أسمع
هلا ،ألن صوت حبيبي  حيجب عني صوت من عداة.
ولذلك فأنا أستمد مجيع مواقفي من مشكاة النبوة ،ومن شاء أن جيادلني يف ذلك،
فليأتني بحديث واحد يبني خطئي ألختىل فيه عن مجيع مواقفي.
ولن جيد ذلك أبدا ..ألنه يستحيل عىل من ال ينطق عن اهلوى ،أن خيتلف حديثه ،أو
ِِ
ِ
يه ا ْلباطِ ُل ِمن ب ِ ِ
ِ ِ
ن َخ ْلفه﴾ [فصلت]42 :
ني َيدَ ْيه َو َال م ْ
﴿ َي ْأت َ
ْ َْ
وبناء عىل هذا أقول لكل الصادقني :اعلموا أن رسول اهلل  نصحنا يف حياته وبعد
مماته ،ومل يرتك شيئا من اخلري إال ذكره ،وال شيئا من الرش إال حذر منه ..فارجعوا للسنة
املطهرة ،ومن الدواوين التي تؤمنون هبا وتصدقوهنا ،ووظفوها أيديولوجيا وسياسيا
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وثقافيا وفكريا وفنيا ..لتعيشوا يف ظالل النبوة ،وال حترموا من بركاهتا ..فإن مل تفعلوا
فستنزلوا من سفينة النجاة ال حمالة ..فسفينة النجاة ال يقودها إال نبي.
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ترمب والثقب األسود
من عادة الرؤساء األمريكيني عدم االكتفاء باإلنجازات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية وغريها ،وإنام يضيفون إليها بعض اإلنجازات العلمية ،سواء تلك التي
أنجزهتا أمريكا نفسها ،أو ساهم يف إنجازها معها دول أخرى.
وقد كان من الرتابط العجيب أن يرتبط عهد ترمب بالثقب األسود ،ال لكونه إنجازا
علميا ،ولكن لكونه خرج من صورته النظرية إىل الصورة الواقعية ،بحيث أصبح مكشوفا
واضحا يمكن لكل الذين سمعوا به من قبل أن يروه أمامهم عيانا.
وترمب فعل نفس اليشء ..فقد كان سائر الرؤساء األمريكيني عبارة عن ثقوب
سوداء ،ولكن يف صيغتها النظرية ،لكن ترمب استطاع أن خيرجهم وخيرج معهم أمريكا من
صورهتا السوداء النظرية إىل صورة واقعية يراها اجلميع ،فقد رصح بام كانوا يكتمونه،
وأظهر فوق الطاولة ما كانوا يامرسونه خلفها.
ووجوه الشبه بني ترمب ورؤساء أمريكا والثقب األسود تتعدى هذا اجلانب
الشكيل ..فأمريكا ورؤساؤها يف احلقيقة ليسوا سوى ثقب أسود ،لكن ليس موجودا يف
السامء ،وإنام هو عىل األرض.
فكام أن الثقب األسود يلتهم كل يشء يمر به ،ويسحقه ،ويقيض عليه ،وعىل النور
الذي حيمله؛ فكذلك فعلت أمريكا مع األرض وسكاهنا عرب [العوملة] التي أرادت من
خالهلا أن تسحق كل الثقافات ،لتجعل من مجيع البرش نمطا واحدا هو النمط األمريكي.
وكذلك فعلت أمريكا ،عرب استيالئها عىل ثروات الشعوب ،وهنبها هلا بأسامء خمتلفة،
أبشعها تلك التي مارسها ترمب عندما راح يتسلط عىل ثروات الشعوب العربية ،بحجة
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كونه الرشطي أو البلطجي الذي حيميها.
وكام أن الثقب األسود حيتكر مجيع األنوار ،وحيتفظ هبا لنفسه ،ال كالنجوم التي يشع
نورها عىل العامل ،فكذلك فعلت أمريكا حني احتكرت كل يشء ،ونسبته لنفسها ،حتى تلك
الصورة التي تصور الكثري أهنا إنجاز أمريكي ،بل لشابة أمريكية هي كايت باومان (29
عام ًا) مع أنه يف احلقيقة إنجاز لفريق علمي واسع يضم مئتي باحث ،يعملون يف 60
مؤسسة مرموقة ،وينحدرون من  18دولة يف كافة القارات.
وهكذا لو شئنا تتبع كل املنجزات األمريكية ،ويف مجيع املجاالت ،فسنجد أن اجلنود
املجاهيل القائمني خلف الكواليس واألبواب املغلقة ،هم من أبناء تلك الشعوب املغلوبة
التي تتصور أمريكا أهنا شعوب متخلفة ،وأهنا ينبغي أن حيطم كل يشء فيها ابتداء من
ثقافتها وانتهاء باقتصادها يف الثقب األسود األمريكي.
وهكذا كانت أمريكا ـ عرب الفيتو الذي متارسه كل حني ـ ثقبا أسود يلتهم حقوق
الشعوب املظلومة ،وخاصة حق الشعب الفلسطيني الذي استطاع ترمب أن يفضح
بسلوكاته فيه كل تلك املواقف التي تبدو دبلوماسية من الرؤساء األمريكيني السابقني.
وهكذا كانت أمريكا ـ عرب احلرب الناعمة التي تريد أن تفرض هبا هيمنتها بصيغتها
اجلديدة ـ ثقبا أسود رشد الكثري من الشعوب ،ودمر الكثري من البلدان ،وسحق الكثري من
احلقوق.
ولذلك نتعجب من وكاالت الفضاء التي تبحث عن الثقوب السوداء يف السامء
وهي موجودة يف األرض ..موجودة أمامها يف تلك القلوب امليتة اخلالية من كل املشاعر،
والتي أرسلت يف يوم من األيام قنابلها النووية ،إلبادة مدن كاملة ،وال تزال ترسل مثل
تلك القنابل ،ويف كل مكان ،وبأسامء براقة ،استطاع ترمب أن يزيل بريقها لتبدو بشعة
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مظلمة سوداء ،كالثقوب السوداء.
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جمزرة نيوزيلندا جريمة ..ولكن
ال أحد يشكك يف اجلريمة التي حصلت يف مسجدي نيوزيلندا ،والتي يفوق
ضحاياها املائة بني شهيد وجريح ..وهي جريمة تفضح أئمة اإلجرام يف الغرب ،وموقفهم
من اإلرهاب ،وتبني أن اإلرهاب ال وطن له ،وأنه إن كان له وطن ،فالغرب أول أوطانه،
بام استعمره من بالد ،وأباده من شعوب.
ونحن ال نملك يف هذا املوقف العصيب إال أن نرتحم عىل الشهداء ،ونبارك هلم هذا
الرشف العظيم ،والذي تم يف بقعة مباركة ،ويوم مبارك ،وشهر مبارك ،هو شهر اهلل رجب.
ولكن اعذروين أن أذكر لكم أين مل أتأمل للمجزرة بقدر ما تأملت من بعض املواقف
اإلسالمية حوهلا ..والتي مل تسند اجلريمة ملرتكبها بحسب ما تدل عليه رشيعة العدل
اإلهلية ،بل راحت تنسبها للغرب ،لتبث األحقاد والكراهية حوله مجيعا ..لتنفذ بعد ذلك
املرشوع الفكري للجامعات اإلرهابية التي تستغل أي فرصة للدعوة للقطيعة مع العامل.
بل إين سمعت أن بعض املسلمني يف بعض بالد الغرب ،راح يرسع باالنتقام بحرق
بعض الكنائس ،أو إذية بعض رجال الدين ..وهذه كلها مواقف ال متت بصلة ال لديننا،
وال ألخالقنا..
نعم نحن نلوم الغرب عىل رميه مجيع املسلمني باإلرهاب ،لكنا ال نقع يف خطئه،
فنرمي مجيع الغرب باإلرهاب ..ذلك أنه ال يمكننا أن نتواصل معه تواصال حضاريا أو
دعويا ،ونحن ننظر إليه هذه النظرة.
باإلضافة إىل ذلك ..فإن اجلرائم التي نرتكبها فيام بيننا أفضع بكثري ..فأين اجلريمة
النيوزيلند ية مع اجلرائم التي ترتكبها السعودية يف اليمن ..والتي حتصل كل يوم ،وبمرأى
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العامل أمجع ..ومشكلتها أهنا إرهاب دولة ال إرهاب فرد ..وإرهاب دولة تدعي الوصاية
عىل املسلمني ،وتستند لرجال الدين يف ذلك..
ولذلك ال ينبغي يف غمرة اهتامنا للغرب أن ننسى أنفسنا ..فنحن نامرس اإلرهاب
فيام بيننا ،ويف كل مكان ..وخصوصا يف املساجد..
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة

عىل املرء من وقع احلسام املهند
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سبعة أسباب لقتل اخلاشقجي
أبادر الذين يقرؤون هذا العنوان أين لن أنقل هلم ما تذكره وكاالت األنباء العاملية
من أسباب قتل اخلاشقجي؛ فهي ال تعنيني كثريا ،كام أين ال أثق يف كل ما تقول ،كام أين ال
أهتم كثريا بتشخيص القضايا.
فاخلاشقجي مل يعد جمرد شخص جاء للتاريخ ،وخرج منه ،وإنام صار عربة نحتاج
للبحث والتأمل فيها ،لعلنا نعرف من أرسار االنتقام اإلهلي ما جينبنا الوقوع يف مصايد
الشيطان.
وانطالقا من هذا ،فإن هناك سبعة أسباب لألسف مل تذكرها كل وكاالت األنباء
األرضية ،مع أنه ورد ذكرها يف مجيع وكاالت األنباء الساموية ،ومع كوهنا واضحة ظاهرة،
إال أنني أذكر هبا ،حتى ال متر علينا هذه العربة ،ونحن نحاول حل أرسار ألغازها.
وأول هذه األسباب هو ما عرب عنه بعض الصاحلني بقوله( :من أعان ظاملا سلط
عليه) ،وهذا ينطبق متاما عىل تلك اإلعانات الكثرية التي قدمها اخلاشقجي للنظام
السعودي؛ فقد كان رئيسا جلهاز من أجهزة إعالمه ،وكان مستشارا لكبري رجال خمابراته،
وكان يظه ر عىل كل القنوات العاملية ،وهو يشيد باململكة وسياساهتا ،وحياول أن يربرها
بقدر ما أويت من حيل وخدع.
وثاين األسباب هو انتقام اهلل منه بسبب موقفه من املستضعفني املظلومني يف اليمن؛
ففي الوقت الذي بدأ فيه النظام السعودي حربه القذرة عىل اليمن ،كان اخلاشقجي من أكرب
املشجعني هلا ،وقد ظهر عىل قنوات اإلعالم وهو هيلل لعاصفة احلزم ،ويتمنى انتشارها
لتصل لسورية والعراق ،وكل بالد العامل اإلسالمي ،ومل خيرج يف كل تلك اللقاءات آهة
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واحدة عىل أولئك األطفال الذين يقتلون ،وال عىل تلك البنايات التي هتدم عىل رؤوس
أصحاهبا.
وثالث األسباب هو انتقام اهلل منه بسبب موقفه من املستضعفني املظلومني يف
سورية؛ فقد كان أحد أفراد تلك العصابات املسلحة التي كان يرسلها سادته من آل سعود
لرضب سورية وهتديد أمنها ،ومل يكن هناك فرق بني أسلحة تلك العصابات وسالحه إال
يف نوع القتىل ،فقد كانت أسلحتهم تصيب األبدان واألجساد ،أما أسلحته فقد كانت
تصيب العقول والقلوب ،فتدمرها تدمريا ،وقد رأى الكل تغريداته التي يبارك فيها جرائم
داعش والنرصة وغريمها ،بل يربر فيها كل ما يرتكبونه من توحش ،ولذلك شاء اهلل أن
يذيقه بعض ذلك التوحش الذي كان يباركه.
ورابع األسباب هو انتقام اهلل من آل سعود الذين كان ينترص هلم ،وحياول أن يعطي
صورة أخرى عنهم ..وقد شاء اهلل أن يكون موته عىل أيدهيم ماسحا لتلك الصورة الكاذبة
التي رسمها ،وراسام للصورة احلقيقية املمتلئة بالتوحش واالستبداد والظلم ..ولذلك كان
موته تصحيحا لألخطاء التي أوقع فيها الكثري من املغفلني.
وخامس األسباب هو فضح اهلل ألمريكا الشيطان األكرب الذي راح يدمر البالد
العربية واإلسالمية ويدعو إىل الثورة فيها ،يف نفس الوقت الذي يمد يده لعصابة حاكمة،
طمعا يف أمواهلا ،وأموال املستضعفني من شعبها ،ولذلك كان موته مقدمة للثورة عىل ذلك
التحالف املقيت بني الشيطان وذنبه ،أو بني الشيطان األكرب والشيطان األصغر.
وسادس األسباب هو فضح اهلل ألولئك املشايخ الذين قضوا حياهتم يف إعانة
الظلمة ،وال زالوا إىل اآلن يربرون جرائمهم ،مثل السديس والقرين والعريفي وغريهم؛
فقد كانت مواقفهم درسا وعربة ألولئك الذين ال يزالون يتأثرون هبم ،وخيدرون عقوهلم
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بكلامهتم.
وسابع األسباب هو فضح اهلل ألولئك اخلواص والعوام الذين راحوا يبكون
اخلاشقجي ،ويطالبون بدمه ،وبالثأر من قتلته يف نفس الوقت الذي سكتوا فيه سكوت
املوتى كل تلك السنوات عىل اجلرائم التي فعلها من قتل اخلاشقجي يف اليمن وسورية
والعراق وكل بالد اهلل الواسعة ..فحزنوا لشخص واحد ،وأيدوا قتل املاليني.
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الغرب ..وسياسة احللب
ال تتقن السياسة اخلارجية الغربية حرفة كام تتقن سياسة احللب ،وخاصة حلب
األبقار العربية ،وخاصة اخلليجية منها ،لكوهنا أسمن األبقار ،وأكثرها حليبا وبرتوال
وغازا ،وكون أهلها أكرم الناس طبعا ،وأكثرهم احتفاء بالغريب ،وخاصة إن كان صاحب
لون أزهر ،وشعر أشقر ،وعيون زرقاء.
ولذلك سارع ترامب قبل أن يصل إىل سدة احلكم بتسجيل اسمه يف قوائم احلالبني،
وقبل القائمون عىل القوائم اسمه بمجرد تسجيله ،بل وضعوه عىل رأس القائمة ،بل هناك
من املصادر املوثوقة من يذكر أنه مل يكن راغبا يف ذلك لوال الكرم العريب الذي دعاه إليه،
وقال له :مل تزهد يف ثرواتنا التي استفاد منها اجلميع؟ ..فنحن الذين مونا مجيع احلمالت
االنتخابية ،جلميع الرؤساء والوزراء والنواب ..وكل من نرغب فيه ،نسمح له بأن حيلب
ما شاء ،وكيف شاء ،ومتى شاء.
وكان ترامب وقحا ورصحيا وصاحب طمع كبري ،لذلك مل حيفظ الرس الذي حفظه
سلفه الصالح؛ فراح يتبجح أمام رفاقه بأنه لن يرتك قطرة حليب يف رضع أكرب بقرة يف العامل،
وأنه لن يكتفي بحليبها ،بل سيأكل حلمها أيضا إن عجز رضعها عن اإلدرار.
وسمع رؤساء العامل الغريب هبذا النبأ السار ،وعلموا أن البقرة التي كانت حتلب رسا،
صارت حتلب عالنية؛ فراحوا يستعملون كل الوسائل لتسجيل أسامئهم ضمن احلالبني..
فلم يعودوا يكتفون بذلك احلليب الرسي ،الذي مل يكن يدر عليهم ما يكفي طمعهم
وحرصهم وجشعهم.
وهكذا طرح الغرب كل أقنعته الكاذبة التي كان يوهم هبا العامل أنه من دعاة حقوق
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اإلنسان ،وأنه مع احلريات ،ومع استقالل الشعوب ،وحقها يف استغالل ثرواهتا ،وراح
يستعمل كل الوسائل التي تدر عليه املزيد من الثروات من تلك البقرة الذهبية العجيبة،
التي مل جيف رضعها مع كثرة حالبيها وجشعهم وحرصهم.
لذلك ال يمكن ألي حملل سيايس ،أو مفكر اسرتاتيجي ،أن يفهم السياسة الغربية
دون أن حيلل أجهزة تلك البقرة ،وكم بقي فيها من حليب ،وهل يكفي جشع رؤساء العامل
الغريب ،وخصوصا األمريكي منه ..ذلك أن كل سياساته مرتبطة بذلك.
ونحن املستضعفني ال ندري هل ندعو اهلل تعاىل بأن يبارك يف رضع تلك البقرة؛
فيزيد عمر مآستنا ،وتزيد معه سيطرة الغرب علينا ،وتدخله يف شؤوننا ،أم ندعو اهلل أن
جيف ذلك الرضع املشؤوم الذي مل جير علينا إال الوبال ،وحينها نعود إىل اخليام التي كنا
نسكنها ،ونعود إىل رعي الغنم واإلبل التي ألفتنا وألفناها قرونا طويلة إىل أن جاءت تلك
البقرة املشؤومة ،فمألت حياتنا نكدا.
ال ندري هل نسأل اهلل أن يفقرنا ،أم نسأله أن يغنينا ..ألننا عندما جربنا الغنى بطرنا
واستكربنا وقاتل بعضنا بعضا ،وصدق فينا قول رسول اهلل ( :واهلل ما الفقر أخشى
عليكم ،ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كام بسطت عىل من كان قبلكم ،فتنافسوها
()27

كام تنافسوها ،وهتلككم كام أهلكتهم)

وصدق رسول اهلل  . .فقد فعلت فينا تلك البقرة ورضعها الذهبي ما مل يفعل كل
جمرمي التاريخ ومستبديه وظلمته.

( )27رواه البخاري  ، 208 / 11ويف [ص ، ]738:ومسلم رقم ()2961
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جزيرة الشيطان
لست أدري بالضبط هل قناة اجلزيرة الفضائية صناعة شيطانية حمضة ،أم أهنا مزيج
بني فكرة شيطانية ويد عاملة برشية ،أم أهنا من صناعة برشية فقط..
فإن كان األمر األخري هو الصحيح ،وكانت اجلزيرة إفرازا برشيا حمضا ،فإن ذلك
يدل عىل مدى التفوق الذي اكتسبه اإلنسان عىل الشيطان نفسه..
فاخلدمات الكبرية التي قدمتها اجلزيرة للمرشوع الشيطاين يف األرض مل تضاهه أي
خدمات يف التاريخ مجيعا.
فهي التي استطاعت أن خترب نفوسنا وبالدنا ،ومتأل حياتنا دمارا من دون أن
تستخدم قنابل أو صواريخ أو مدافع أو قنابل عنقودية أو نووية ..فقد كانت نرشات
أخبارها ،وضيوفها الذين تستضيفهم ،وحتليالهتا ،والصور التي تربع يف انتقائها أو فربكتها
كافية ألن حتطم أوطاننا من دون أن تكلف أعداءنا درمها ،وال دينارا.
وهي التي استطاعت أن جتند بلباقة وذكاء الدعاة الذين كانوا يعملون يف صمت
وهدوء من أجل تنوير املجتمعات وتوعيتها لتتقبل رسالة رهبا ،وحتكمها يف حياهتا ..لقد
ذهبت إليهم يف بيوهتم ومساجدهم ..وهي تصيح فيهم :إىل متى تنتظرون أن حيكم رشع
اهلل يف أرضه؟ ..إىل متى تسكنون مع الطواغيت ،وتعيشون معهم؟ ..هلموا أرسعوا
لتسقطوا األنظمة ،ولتدمروا كل من يقف يف طريقكم من جيش ورشطة وخمابرات وكل
من حيمي محى الوطن ،وحيفظ حدوده وحرمته.
ذهبت إليهم ،وراحت تلقنهم كيف حيولون من جيوش بالدهم أعداء ..وكيف
حيولون من املحبني ألوطاهنم واحلريصني عىل وحدهتا وقوهتا شبيحة ..وكيف خيرقون
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سيادة أوطاهنم بدعوة أمريكا والناتو واالحتاد األورويب وكل العامل ،ويرتجوهم ليرضبوا
أوطاهنم ،ويدمروها.
وقد أفلحت يف ذلك ،حتى أهنا استطاعت أن جتلب ال العلامء فقط ،بل من يعتقدون
أهنم رؤساء العلامء ،وجمددو الدين ،وحميو امللة ..لقد استخدمتهم كعبيد ،ولقنتهم ما مل تكن
حتلم شياطني اجلن مجيعا أن تلقنهم إياه ،فلم تستطع.
ال زالت يف أذين صيحات بوق من أبواقها ،وهو يدافع عن الناتو الذي يرضب ليبيا،
ويرد عىل من يعترب ذلك حروبا صليبية..
وال زالت يف أذين صيحات أبواقها األخرى ،وهي ترتجى أمريكا أن تقدم خدمة هلل،
فرتسل بكل ما تستطيعه من قوة لتدمر بالد الشام اجلميلة اهلادئة السائرة يف طريق النمو،
والتي متلك من الديمقراطية واحلرية ما ال متلك كل دول اخلليج.
وال زلت أرى الصورة الشيطانية لصحفييها وحملليها العسكريني ،وهم يفرحون
بكل قنبلة تسقط عىل ليبيا ،وكأن الذين تسقط عليهم تلك القنابل خنافس أو فئرانا ،وليسوا
برشا ،وال مسلمني.
لقد وضعت هذه القناة الشيطانية قانونا نيس املؤمنون به والءهم هلل ولرسوله
وللمؤمنني ..قانوهنا اجلديد هو :من كان ضد نظام بالده ،وضد جيش بالده ،وضد كرامة
بالده ،فهو معنا ولنا مهام كان دينه أو مذهبه ..ومن كان عكس ذلك فهو بلطجي أو شبيح
أو فلول..
فاستطاعت بذلك أن خترتق ال احلدود فقط ،وإنام استطاعت وبدهاء وحيلة أن
خترتق القلوب أيضا ،فتمألها أحقادا وضغائن وأمراضا نفسية.
لقد ظهرت يف جمتمعاتنا بسبب هذه القناة الشيطانية أمراض مل تكن من قبل ،أو
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كانت ولكنها مل تكن هبذه الصورة البشعة..
لقد حتول جمتمعنا إىل نموذج لشيطان من شياطني اجلزيرة معروف عند الكثري،
وحمبوب عند الكثري ،وهو فيصل القاسم ،ذلك الذي أثنى عليه رئيس العلامء ،وكفى بثنائه.
ذلك الذي ال حيب إال الرصاع ،وال يستضيف إال املصارعني ،وعندما يستضيفهم
ال حياول أن جيد املشرتكات بينهم وكلمة السواء التي دعانا اهلل إىل البحث عنها ،وإنام حياول
كل جهده أن يثريهم ،ليستمتع برصاع العقول الذي ال خيتلف عن رصاع الديكة.
كل ما تفرح به هذه القناة ويرسها أن ترى العامل يرتكون أعامهلم ،والطلبة يرتكون
دفاترهم وجامعاهتم ،واألطفال يرتكون ألعاهبم ..ليذهب هؤالء مجيعا ،لريفعوا الفتات
الغضب عىل أوطاهنم ونظامهم ..ال تكتفي منهم بأن يطالبوا بإصالح أنظمتهم فقط ،وإنام
تطالبهم بإسقاطها ،وهي تعلم جيدا أن إسقاط النظام ال يعني إال الفوَض.
هي تعلم أن يف كل حركة صقورا ومحائم ..ففي اإلخوان املسلمني من يريد أن جينح
إىل السلم ،ويتصالح مع النظام ومع اجليش ومع كل مؤسسات الدولة ،لتنطلق احلياة من
جديد ..لكن هذه القناة املجرمة تردد عليهم كل حني قصيدة أمل دنقل التي قاهلا عن
فلسطني:
تصالح..ولو منحوك الذهب
ال
ْ
أترى حني أفقأ عينيك
ثم أثبت جوهرتني مكاهنام..
هل ترى..؟
هي أشياء ال تشرتى:..
لكنها حتول هذه القصيدة اجلميلة الثورية من فلسطني إىل مرص ،وإىل سائر الدول
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اإلسالمية ،وحتول املواجهة من املواجهة مع الكيان الصهيوين إىل مواجهة مع محاة الديار،
أولئك الذين يضحون بأنفسهم من أجل أن نأمن وندرس ونعيش.
لقد ترك اإلمام ـ بسبب هذه القناة ـ مكتبته العامة ،والتي كان حيرض منها كل حني
دروسه وخطبه يف التفسري والعقائد واألخالق ..تركها مجيعا ليتسمر أمام صنم اجلزيرة
اجلديد ،ويفتح دماغه ،ليقوم سدنتها بغسيل كل تلك املعارف اجلميلة الرفيعة التي قرأها،
ويشحن بدهلا بالرصاع ..فإذا ما ذهب إىل مسجده ،والتقى زبائنه الذين يتلقون الدين منه
حتول حديثهم من احلديث عن اهلل ورسوله والقيم النبيلة التي دعا إليها اهلل ورسوله إىل
احلديث عن قوات األسد وقوات املالكي وقوات االنقالب..
أما ذلك الطالب املجتهد الذي كان حيرص عىل دروسه ،وحيرص عىل االستفادة من
أساتذته ،وحيلم بأن جيد الفرصة يف مستقبل أيامه ليواصل تعليمه ،وبحثه ..وخيدم األمة
بذلك ..فقد نيس كل ذلك بمجرد جلوسه أمام قناة اجلزيرة ،واستمتاعه بالنظر إىل تلك
احلشود من النساء والرجال ،وهي ترفع رايات إسقاط النظام ..وهو يف ذلك احلني يشحن
دماغه بقراءة تلك التعليقات اململوءة بالشحناء والبغضاء.
أما عامة الناس ،والذين كانوا ينشغلون كل حني بفلسطني ،فقد تفرقوا صنفني..
صنف مع الضفة الغربية ،ومع فتح ..وصنف مع محاس ،ومع قطاع غزة ..وهكذا حتولت
القضية الفلسطينية يف األذهان إىل قضية قطاع غزة ..وحتولت استعادة فلسطني كل فلسطني
إىل رفع احلصار عن قطاع غزة ..وحتولت قضية فلسطني نفسها ،والتي كانت جتمع األمة
وتوحدها إىل سبب من أسباب التفرقة ،ونار من نريان الفتنة.
أما أولئك الشباب الطيبني اهلادئني أصحاب العضالت املفتولة ،فقد راح شياطني
اجلزيرة يملؤوهنم عنفا وإرهابا حني يبثون كل حني تسجيالت أسامة بن الدن والظواهري
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واجلوالين والبغدادي وعلوش ووجدي غنيم وصفوت حجازي وغريهم من اإلرهابني..
فصارت تصدر للعامل بدهاء وحيلة القاعدة وداعش وغريها..
لن أذكر لكم كل اآلثار اخلطرية التي أحدثتها هذه القناة الشيطانية ،فذاك مما ال يطمع
يف تسطريه أو حرصه ..ولكني أقول فقط بأن هذه القناة رفعت عن شعبنا كل حلل التواضع
واألدب واللباقة التي كنا نراها.
صار كل فرد من قريتنا مثل فيصل القاسم كيانا مملوءا باألحقاد ..فال التلميذ حيرتم
أستاذه ..وال االبن حيرتم أباه ..وال الصغري حيرتم الكبري ..ألن املقياس اجلديد الذي وضعته
هذه القناة الشيطانية هو (من مل يكن معنا فهو ضدنا)
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أدركوا ليبيا قبل أن متزق
أوجه خطايب هذا ،أو رسالتي املفتوحة هذه لكل أولئك العلامء املغفلني واألغبياء
والذين اختذهم الغرب مطية ليمرر من خالهلم مشاريعه ألقول هلم :أنتم خربتم ليبيا،
وحطمتموها ،ونرشتم الفرقة بني أهلها ..وهي اآلن بعد أن أنت من وطأة كل ما حصل هلا
وحيصل بصدد خمطط خطري هيدف إىل متزيقها وتقسيمها إىل دويالت الصغرية ..ليحصل
هلا ما حصل للسودان ..فهال أدركتموها ..وهال فكرتم يف الطريقة التي تنقذوهنا هبا.
أنتم يف األيام األوىل من تلك الفوَض التي حصلت ،والتي تسموهنا زوروا وهبتانا
[ربيعا عربيا] ،والتي خرج فيها أولئك األغبياء واملغفلون يدعون لسقوط النظم مل متارسوا
ـ يا من تسمون أنفسكم علامء ـ ما يامرسه العامل من الدعوة إىل احلكمة واإلصالح ..ومل
تكلفوا أقدامكم التي طافت كل بالد الدنيا بالذهاب للسلطة احلاكمة يف ذلك احلني ،وإقامة
صلح بينها وبني شعبها..
مل تفعلوا ذلك ..وإنام سارعتم إىل ذلك الشعب املمتلئ بالفوَض لتقفوا بجانبه،
ولتصدروا فتاوى بقتل الرئيس ..ثم فتاوى بجواز محل السالح وحربه ..ثم فتاوى بجواز
االستعانة بالناتو ..وهكذا ظلت فتاويكم تنخر يف حلم ليبيا وعظمها إىل أن أرديتموها
جرحية مثخنة بجراحها.
وعندما سقطت تركتموها تئن معذبة ..ومنذ ذلك احلني مل نسمع صوتكم ،وال
توبتكم ،وال تراجعكم ..بل رأيناكم حترضون إلشعال الفتن يف بالد أخرى ،وتستعينون
أيضا بأمريكا صديقتكم احلنون ،وأمكم الرؤوم ،لتنفذ يف بالد اإلسالم ما متليه أحقادكم،
والشياطني التي استحوذت عليكم.
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تبا لكم يا علامء الضاللة ..يا علامء الفتنة ..يا من بعتم أنفسكم للشيطان..
ويل لكم من كل أم فقدت أوالدها ،أو امرأة ذبح زوجها أمامها ..أو مرشدة كانت
يف بيتها عزيزة..
ويل لكم من كل أولئك الذين أذللتموهم بعد عزة ،وخفضتموهم بعد رفعة..
والويل ثم الويل ألولئك احلمقى املغفلني الذين رأوا جرائمكم وجرائركم وبغيكم،
ثم ال يزالون يثقون فيكم..
لست أدري ما الذي ينتظرونه حتى يفطنوا ويعلموا أنكم أول أعداء هذا الدين..
يسمون أنفسهم [احتاد علامء املسلمني] ..فعند البحث عن السبب األكرب ملا حصل
لتلك القطعة الغالية عىل قلوبنا [ليبيا] من تفريق وسفك دماء وختريب وتقسيم نجد هؤالء
الذين يسمون أنفسهم علامء ..فهم الذين أفتوا بقتل رئيسها الذي كان حيفظ وحدهتا ـ حتى
لو كان طاغية أو جمرما أو مستبدا ـ ولكنه مع ذلك كان صامما حافظا لوحدهتا..

174

هل سيتواضع العامل بعد كورونا؟
ال أحد من السياسيني أو االقتصاديني أو املثقفني أو غريهم من الفئات جيادل يف أن
جائحة كورونا التي اجتاحت العامل أمجع أعطت للعامل صورة جديدة مل تكن ختطر عىل البال،
بل إهنا أجهزت عىل الكثري من الرؤى السياسية والثقافية التي كان أصحاهبا يدافعون عنها
بكل عنجهية وكربياء.
وعىل رأس تلك الرؤى تلك التي تعتقد متيز العامل الليربايل الغريب ،وإنسانيته،
وتنوره ،وحصوله عىل كل الصفات التي جتعله أهال لقيادة العامل ،حتى اعترب بعضهم الرؤية
الغربية العلامنية املادية هناية للتاريخ ،وأهنا النموذج املثايل الذي عىل اإلنسان أن يتبعه
ليتحقق بإنسانيته ،وعىل املجتمعات أن تتبعه ليتحقق هلا الرفاه والعدالة وكل ما حتلم به.
ومل يكن ذلك قارصا عىل املنظرين واملفكرين الغربيني ،بل إنه شمل الكثري من
املثقفني املسلمني ،حتى من يتبنون الرؤية اإلسالمية نفسها ،حيث أهنم ـ نتيجة انبهارهم
بالغرب ـ راحوا يتنازلون عن الكثري من التصورات اإلسالمية ،أو يعيدون صياغتها
لتتناسب مع الرؤية الغربية ،ولذلك ظهر ما يطلق عليه [اإلسالم التقدمي] يف مقابل
اإلسالم املحافظ أو الرجعي ،بل صاروا يعتربون [احلكم بالرشيعة] ثيوقراطية ال ختتلف
عن تلك الثيوقراطية التي مارستها الكنيسة.
ومل يقترص األمر عىل ذلك ،بل تعداه إىل ظهور الكثري من احلداثيني والتنويريني الذين
مل يكتفوا بنقد الرتاث ،وال تاريخ املسلمني ،وإنام راحوا إىل املصادر املقدسة نفسها ،وأوهلا
القرآن الكريم ،ليزيلوا عنه تلك القداسة التي تومهوا أهنا سبب تطور الغرب ،وختلف
املسلمني.
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ومل يقف األمر عند هذا احلد ،بل تعداه إىل ظهور ما يطلق عليه [اإلحلاد اجلديد]،
والذي انترش يف العامل أمجع بام فيها بالد املسلمني ،وخاصة تلك الدول التي كانت ترعى
التطرف واإلرهاب مثل السعودية ودول اخلليج ،وبرزت معه الكثري من املقوالت التي
تعظم الغرب والعلم احلديث ،وتتوهم أنه وصل إىل حقائق الكون الكربى ،وأن العقالء
ال يصح أن يسلموا عقوهلم إال للعلم والتقانة الغربية.
وقد أدت كل هذه الظواهر إىل فشو االستعالء واالستكبار واحتقار اآلخر ،ويف كل
املجاالت ،ابتداء من املجال السيايس الذي مارست فيه أمريكا نفس الدور الذي قام به
اجلبابرة واملستكربون عىل مدار التاريخ ،وانتهاء باملجال الثقايف والفكري ،والذي طغت
فيه الفلسفة املادية عىل كل الرؤى األخرى ،وخاصة بعد تلك الصورة املشوهة التي صور
هبا املتطرفون اإلسالم.
لكن جائحة كورونا جعلت العامل يراجع نفسه ،ويتخىل عن كثري من تلك الرؤى
التي كان يعتقدها ،وأوهلا تلك العنجهية والكربياء التي جعلت اإلنسان يتوهم أنه سيطر
عىل مقاليد األرض بل الكون ،وصار بمأمن من كل أنواع البأساء والرضاء التي أصابت
البرشية طيلة تارخيها.
فأمريكا التي كانت رمزا للقوة والعلم واإلنسانية ،حتولت إىل قزم صغري يف رصاعها
مع هذا الوباء الذي اجتاحها ،وبكل قوة؛ فجعلها يف موقع الذليل املهان الذي حياول أن
يظهر بمظهر القوة ،لكن الواقع يرفض أن يتجاوب معه؛ بل يتفنن يف إذالله وإهانته يف كل
حلظة.
ومثل ذلك أوروبا التي كانت رمزا للتنوير واحلضارة والعلم ،والتي فقدت كل تلك
األهبة ،وحتولت إىل قارة عجوز ضعيفة ،ال ختتلف يف ضعفها عن كل دول العامل الفقرية.
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وبذلك؛ فإن الصورة اجلديدة التي أنشأها هذا الوباء يف أذهان العامل ،هي أن البرش
مجيعا ضعفاء وقارصون وعاجزون ،وأن فريوسا صغريا واحدا ،يمكنه أن حيبسهم مجيعا يف
بيوهتم ،ولفرتات طويلة  ،بل يمكنه أن هيدد كل جماالت احلياة التي كانوا يتومهون أهنم
قادرون عليها ..فاملالعب ودور السينام ومراكز اإلعالم والثقافة ُعطل أكثرها ..واحلياة
االقتصادية تضاءلت إىل درجة كبرية جدا إىل الدرجة التي يمكن أن تنهار فيها يف أي حلظة.
واملشكلة ليست يف هذا الفريوس الذي قد ُيكتشف لقاحه ،أو عالجه ،ويف فرتة
قصرية ،لكنها يف الظاهرة نفسها؛ فمن يضمن للعامل أن يظهر بعد فرتة قريبة فريوس أشد
فتكا وأخطر إيذاء ،وال يتنقل عرب تلك الطرق التي يتنقل هبا فريوس كورونا ،بل يمكن أن
حتمله الرياح ،لتنزل به يف كل حمل ،وتقتحم به كل بيت.
و هذا ما يشري إليه القرآن الكريم عند ذكره ملا حصل لألمم السابقة من أصناف
البالء ،وتوزعه عىل درجات خمتلفة ،ليعودوا إىل رهبم ،ويترضعوا إليه ،ويتخلوا عن
كربيائهم؛ فقد حكى اهلل تعاىل عن أنواع البالء الذي نزل باملرصيني نتيجة نفورهم من
﴿و َل َقدْ َأ َخ ْذنَا
رسالة موسى عليه السالم ،والذي بدأ بالكساد االقتصادي ،كام قال تعاىلَ :
ص ِمن ال َّثمر ِ
َآل فِرعَو َن بِ ِ
ات َل َع َّل ُه ْم َي َّذك َُّر َ
ون﴾ [األعراف]130 :
ْ ْ
السننيَ َو َن ْق ٍ َ َ َ
ِّ
لكن هذا الكساد مل يؤثر فيهم ،ومل يعدهم إىل وعيهم؛ فيتذكروا أن ما نزل هبم تأديب
إهلي؛ فلذلك رفعت وترية العذاب ،وتصاعدت درجات التأديب ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َأ ْر َس ْلنَا
ٍ
ٍ
اجلراد وا ْل ُقم َل و َّ ِ
َع َل ْي ِه ُم ال ُّطو َف َ
ْربوا َوكَا ُنوا َق ْو ًما
ان َو ْ َ َ َ َ َّ َ
اس َتك َ ُ
الض َفاد َع َوالدَّ َم آ َيات ُم َف َّص َالت َف ْ
ِ
جمُ ِْرمنيَ ﴾ [األعراف]133 :
وهذه اآلية الكريمة تشري إىل أهنم مروا بأنواع خمتلفة من العذاب والتأديب ،وأهنا
كانت مفصلة ،بحيث يؤدي كل نوع من التأديب دورا يف إزالة الكرب الذي علق هبم إىل
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الدرجة التي حتقق هلم فيها ذلك الوعي؛ فعرفوا أن األمر ليس جمرد صدفة ،وإنام هو تدبري
وسى ا ْد ُع َلنَا َر َّب َك بِ َام ع َِهدَ ِعنْدَ َك َلئِ ْن
حكيم ،قال تعاىلَ :
الر ْجزُ َقا ُلوا َيا ُم َ
﴿وملََّا َو َق َع َع َل ْي ِه ُم ِّ
ِ
ِ
ِ ِ
رسائِ َ
يل﴾ [األعراف]134 :
ك ََش ْف َت َعنَّا ِّ
الر ْجزَ َلنُؤْ منَ َّن َل َك َو َلنُ ْرس َل َّن َم َع َك َبني إ ْ َ
لكنهم بعد هذا الوعد الذي قطعوه ملوسى عليه السالم ،راحوا ينكثون ،وبمجرد أن
الر ْجزَ إِ َىل
رفع البالء عنهم؛ فابتلوا حينها بالبالء األعظم ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َل َّام ك ََش ْفنَا َعن ُْه ُم ِّ
َأ َج ٍل ُه ْم َبالِ ُغو ُه إِ َذا ُه ْم َينْ ُك ُث َ
َاه ْم ِيف ا ْل َي ِّم بِ َأ َّهنُ ْم ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َوكَا ُنوا
ون َفا ْن َت َق ْمنَا ِمن ُْه ْم َف َأغ َْر ْقن ُ
ِِ
َعن َْها غَافلنيَ ﴾ [األعراف]136 ،135 :
وهكذا نرى القرآن الكريم خيربنا عن سنة اهلل تعاىل يف استعامل أنواع البالء إلعادة
املجتمعات والشعوب إىل وعيها ،وخاصة بعد أن تتضخم وتستكرب وتستعيل ،قال تعاىل:
اء وا َّ ِ
ِ
َرض ُع َ
ون﴾ [األنعام:
﴿و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا إِ َىل ُأ َم ٍم ِم ْن َق ْبلِ َك َف َأ َخ ْذن ُ
َ
لرضاء َل َع َّل ُه ْم َيت َ َّ
َاه ْم بِا ْل َب ْأ َس َ َّ
]42

لكنه يف نفس الوقت يشري إىل أن أغلب تلك الشعوب واملجتمعات مل تكن لتفهم
الدروس ،بل إهنا تقف بني أمرين:
إما أهنا ال تترضع إىل اهلل أصال ،بل تنسب ما حصل لغريه ،مثلام هو الواقع يف أكثر
ِ
َرض ُعوا َو َلكِ ْن َق َس ْت
دول العامل بعد هذه اجلائحة ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َل ْو َال إ ْذ َجا َء ُه ْم َب ْأ ُسنَا ت َ َّ
َاه ْم بِا ْل َع َذ ِ
ان َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
الش ْي َط ُ
وهب ْم َوزَ َّي َن َهل ُ ُم َّ
اب
﴿و َل َقدْ َأ َخ ْذن ُ
ون﴾ [األنعام ،]43 :وقالَ :
ُق ُل ُ ُ
ِ
َرض ُع َ
ون﴾ [املؤمنون]76 :
َف َام ْ
اس َتكَا ُنوا ل َر ِّهبِ ْم َو َما َيت َ َّ
وإما أهنا تترضع إىل اهلل ،وتعود إليه ،ولكن بشكل مؤقت ،فإذا ما حلت املشكلة
ِ
رب
عادوا إىل طبيعتهم وكربيائهم ،كام عرب عن ذلك قوله تعاىلُ :
﴿ه َو ا َّلذي ُي َس ِّ ُري ُك ْم ِيف ا ْل َ ِّ
وا ْلبح ِر حتَّى ِإ َذا ُكنْ ُتم ِيف ا ْل ُف ْل ِك وجرين ِ ِهبم ِب ِريحٍ َطيب ٍة و َف ِرحوا ِهبا جاء ْهتا ِريح ع ِ
ف
َاص ٌ
ِّ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ
َ َ ْ َ
َ َ َْ َ ْ
ْ
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وجاء ُهم املَْوج ِمن ُك ِّل مك ٍ
َان َو َظنُّوا َأ َّهنُ ْم ُأ ِح َ
يط ِهبِ ْم َدع َُوا اهللََّ خمُ ْلِ ِصنيَ َل ُه الدِّ ي َن َلئِ ْن َأن َْج ْي َتنَا
َ َ َ ُ ْ ُ ْ
َ
ض بِغ ْ ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
اه ْم إِ َذا ُه ْم َي ْب ُغ َ
ِم ْن َه ِذ ِه َلنَ ُكو َن َّن ِم َن َّ
احل ِّق﴾ [يونس،22 :
الشاكِ ِري َن َف َل َّام َأن َْج ُ
َري ْ َ
]23

بناء عىل هذه الرؤية القرآنية التي يؤيدها الواقع والتاريخ؛ فإن واقع البرشية بعد هذه
اجلائحة ،حيتمل مشهدين:
أوهلام :وهو مشهد مستبعد ،ويتمثل يف أن يثوب قادة الفكر والسياسة إىل رشدهم،
ويتخلصوا من تلك الكربياء التي كانوا يتعاملون هبا مع احلقائق والشعوب ،ليتحققوا
بإنسانيتهم ،وتسود األخوة العامل ،وتعود الشعوب إىل رهبا ووعيها.
وثانيهام :أن يظل املستكربون عىل استكبارهم وظلمهم وعتوهم ،وأن حياولوا توجيه
ما حصل توجيها سلبيا ،بل ربام حياولون استثامر ما حدث للقيام بحروب وبائية عىل
الشعوب التي خيتلفون معها ،وبذلك يتخلصون منها من غري حروب وال أسلحة ،وهو
شكل جديد من احلروب غري مستبعد ،وخاصة من أمريكا التي أبادت الكثري من السكان
األصليني ألمريكا عرب نرش األوبئة بينها ،ومن خالل تلك املساعدات املتمثلة يف بطانيات
قاتلة.
وبذلك يظل التساؤل عن مدى انتفاع البرشية هبذا الوباء يف عودهتا إىل رشدها،
وحتققها بإنسانيتها ،وختليها عن كربيائها ..فموقفها هو الذي حيدد ما سيحصل يف املستقبل.
ونحب أن ننبه إىل أن هذا الوباء وإن كان قد أصاب البرشية مجيعا إال أن املواقف
هي التي حتدد ما سيحصل يف املستقبل ،وقد روي أنه قيل لإلمام الصادق :أخربنا عن
الطاعون ،فقال( :عذاب اهلل لقوم ،ورمحة آلخرين) ،قالوا :وكيف تكون الرمحة عذابا؟
قال ( :أما تعرفون أن نريان جهنم عذاب عىل الكفار وخزنة جهنم معهم فيها؛ فهي رمحة
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()28

عليهم)

وبذلك؛ فإن الشعوب التي جيعلها هذا الوباء تعود إىل رشدها ورهبا ،وتتخىل عن
كربيائها وظلمها ،ثم تستفيد من ذلك يف االهتامم بالبحث العلمي ،وخدمة القضايا
اإلنسانية ،شعوب حقيقة بالفضل واجلزاء اإلهلي ،والذي جيعلها نموذجا صاحلا للبرشية.
ونحسب أن هذه الشعوب سيكثر عددها ،ليتميز قادة الفساد الذين يطلق عليهم
القرآن الكريم لقب [املأل] و[أئمة الكفر] عن غريهم من البسطاء واملتواضعني.
وبذلك؛ فإن هذا الوباء فرصة للمسلمني للتعريف بدينهم يف صورته املحمدية
األصيلة اجلميلة التي حاول أئمة الكفر استخدام املغفلني من املسلمني لتشوهيها ،ونحسب
أن األمر ميرس هلم كثريا؛ فام أحدثه الوباء من تواضع لدى الشعوب ،جيعلها أقرب إىل قبول
احلق من أي وقت مىض.

( )28عيون أخبار الرضا ،ص .179
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احذروا من تويل الشباب للمسؤوليات الكربى
من الصيحات التي نسمعها هذه األيام ،بناء عىل ردود أفعال استفزازية ،ال عىل ما
تقتضيه احلكمة من البحث املوضوعي الدقيق اخلايل من املؤثرات اخلارجية [الدعوة حلكم
الشباب] ،وتوليهم املناصب العليا يف البلد.
وأقصد هبم أولئك الذين مل يصلوا بعد إىل املرحلة التي سامها القرآن الكريم
﴿حتَّى إِ َذا َب َلغَ َأ ُشدَّ ُه َو َب َلغَ
[االستواء] ،أو [االشتداد] ،وهي التي نص عليها قوله تعاىلَ :
ِ
َأ ْر َبعنيَ َسنَ ًة﴾ [األحقاف]15 :
وهي التي ذكر العلامء أهنا املرحلة التي يبلغ فيها العقل طور النضج ،ألن التكوين
العقيل والعلمي واخلربة احلياتية حتتاجان إىل الكثري من الوقت.
وهلذا نجد العلامء مجيعا يذكرون رس اختيار اهلل تعاىل لتويل رسول اهلل  مهام
الرسالة يف ذلك السن ،سن األربعني ،مع أن رسول اهلل  كان يف شبابه مكتمال ناضجا
من كل النواحي ،لكن اهلل تعاىل مع ذلك ،وبناء عىل حكمته يف خلقه اختار له ذلك السن،
لتويل ذلك املنصب الرفيع.
وقد ذكر أبو حامد الغزايل رس عمر األربعني ،وعالقته بنضج العقل ،وذلك يف
معرض بيانه ألنواع العلوم التي يكتسبها اإلنسان ،ومنها القسم الذي أطلق عليه [علوم
التجارب] ،وقد قال معربا عن ذلك( :تفاوت الناس فيها ال ينكر فإهنم يتفاوتون بكثرة
اإلصابة ورسعة اإلدراك ،ويكون سببه إما تفاوتا يف الغريزة ،وإما تفاوتا يف املامرسة ،فأما
األول وهو األصل أعني الغريزة فالتفاوت فيه ال سبيل إىل جحده؛ فإنه مثل نور يرشق عىل
النفس ،ويطلع صبحه ومبادىء إرشاقه عند سن التمييز ،ثم ال يزال ينمو ويزداد نموا خفي
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()29

التدريج إىل أن يتكامل بقرب األربعني سنة)

بل إن القرآن الكريم يشري إىل أن مرحلة الشباب مرحلة تزاحم الطفولة وختتلط
معها ،فقد قال ـ يف معرض ذكره للمراحل التي يمر هبا اإلنسان ـ ﴿ ُث َّم ُن ْخ ِر ُج ُك ْم طِ ْف ًال ُث َّم
لِ َت ْب ُل ُغوا َأ ُشدَّ ُك ْم َو ِمنْ ُك ْم َم ْن ُيت ََو َّىف َو ِمنْ ُك ْم َم ْن ُي َر ُّد إِ َىل َأ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر﴾ [احلج ،]5 :فقد ذكرت هذه
اآلية الكريم مرحلة [لِ َت ْب ُل ُغوا َأ ُشدَّ ُك ْم] بعد مرحلة الطفولة ،وقد عرفنا سابقا ـ ومن خالل
القرآن الكريم ـ أن هذه املرحلة بالنص القرآين تبدأ من سن األربعني.
وهكذا نجد اإلشارة إىل أن مرحلة الشيخوخة أيضا مرحلة سلبية ،ذلك أهنا وصفت
يف سورة غافر باسمها ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ث َّم ُخي ِْر ُج ُك ْم طِ ْف ًال ُث َّم لِ َت ْب ُل ُغوا َأ ُشدَّ ُك ْم ُث َّم لِ َت ُكو ُنوا
ُش ُي ً
﴿و ِمنْ ُك ْم َم ْن ُي َر ُّد إِ َىل
وخا﴾ [غافر ،]67 :وذكرت بوصفها يف سورة احلج ،كام قال تعاىلَ :
ِ

ِ

ِ ِ

َأ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر ل َك ْي َال َي ْع َل َم م ْن َب ْعد ع ْل ٍ
م َش ْيئًا﴾ [احلج]5 :
وهلذا ،فإننا عندما ندعو إىل عدم تويل الشباب للمسؤوليات ،ال نقصد تويل الشيوخ
هلا ،ألهنم بلغوا أرذل العمر ،وإنام نقصد تويل من بلغ أشده ،وهو عمر يبدأ باألربعني،
وينتهي باملرحلة التي يصل فيها اإلنسان إىل اخلرف..
﴿وآ َت ْينَا ُه ْ
احلُك َْم َصبِ ًّيا﴾
وهذا ال يتناىف مع قوله تعاىل عن حيي عليه السالمَ :

[مريم:

 ،]12ذلك أن املراد باحلكم هنا احلكمة ..باإلضافة إىل أن الرسل عليهم الصالة والسالم
واخلاصة من عباد اهلل ال ينطبق عليهم هذا احلكم ألهنم مؤيدون بقوى غيبية إهلية ،مثلام أيد
املسيح عليه السالم عندما نطق بتلك احلكم وهو يف املهد.
هلذا ال يصح تطبيق أحوال الرسل عليهم الصالة والسالم ،أو ورثتهم من احلكامء
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يف هذا اجلانب ..ففرق كبري بني احلكم العام ،وبني اخلواص ،ومع ذلك نرى القرآن الكريم
يصف أصحاب الوظائف الكربى من الرسل عليهم السالم ،بأهنم مل يكلفوا إال يف مرحلة
است ََوى آ َت ْينَا ُه ُحك ًْام َو ِع ْل ًام
بلوغ األشد ،كام قال عن موسى عليه السالمَ :
﴿وملََّا َب َلغَ َأ ُشدَّ ُه َو ْ
وك ََذلِ َك نَج ِزي املُْ ِ ِ
حسننيَ ﴾ [القصص]14 :
ْ
ْ
َ
وهلذا ورد يف األحاديث املرتبطة بالنبوءات الغيبية التحذير من حكم من مل يبلغ تلك
املرحلة ،ومنها قوله ( :هالك أمتي عىل يدي أغيلمة من قريش) ،فقال مروان :غلمة،
()30

قال أبو هريرة( :إن شئت أن أسميهم بني فالن وبني فالن)

ويف حديث آخر أخرب  عن كون هذا النوع من احلكم من أمارات الساعة ،أو من
عالمات االنحراف الكربى عن املنهج األقوم ،قال ( :إذا اقرتب الزمان كثر لبس
الطيالسة وكثرت التجارة وكثر املال وعظم رب املال وكثرت الفاحشة وكانت إمرة
()31

الصبيان)

وهي ـ كام يذكر العلامء ـ ليست خاصة بالصبيان فقط ،ألنه من املعلوم أنه ال يمكن
أن حيكم الصبيان ،ولكن املقصود منه عدم اكتامل التجربة ،خاصة وأن أمثال تلك
األحاديث ـ باتفاق العلامء ـ قصد هبا حكام بني أمية الذين كان معظمهم شبابا.
وإن شئنا دليال من الواقع ،هلؤالء الذين قد يؤولون هذه النصوص أو يتهربون منها
نطلب منهم أن يذكروا لنا رئيسا من رؤساء الدول العظمى أو وزيرا توىل وزارت مهمة
كان يف العمر الذي يذكرون.
وهبذه املناسبة هم دائام يذكرون إيران وذكاءها ودهاءها وقدرهتا عىل التخلص من
()30أمحد ( )324 /2والبخاري (..)242 /4
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كل أعدائها ،بل متددها يف أراضيهم ..ويتأسفون عىل أنه ليس يف الدول العربية مرشوع
يمكنه أن يواجهها ..وبناء عىل هذا فليبحثوا يف حكام إيران ابتداء من باعث ثورهتا،
وقائدها ،ورئيس مجهوريتها ووزرائها ،هل يوجد فيهم غالم واحد.
أنا ال أريد من هذا أن أهون من دور الشباب ،وأدوارهم الكربى يف األمة ،حتى تلك
التي يكون فيها بعض اجلوانب القيادية املتناسبة مع طبيعة سنهم ،مثلام فعل رسول اهلل 

عندما وىل أسامة بن زيد قيادة اجليش ..لكن الشاب الذي تناط به املسؤوليات األكرب حيتاج
إىل التكوين الطويل..
ونحن لألسف ال نستطيع أن ننجز بعض الرسائل العلمية ،أو بعض البحوث
البسيطة إال يف زمن طويل ..فهل أمر األمة واملسؤوليات املناطة هبا أقل درجة من بحث
بسيط قد ال ينفع العلم بام جاء فيه من نتائج ،وال يرض اجلهل هبا؟
بل إن الكثري من الرشكات والوظائف حتى البسيطة منها تطلب ملف خربة ..فهل
يمكن أن نطالب بملف خربة يف شؤون بسيطة ،ثم ال نطالب به يف حكم األمة؟
هلذا نرجو أال نترسع يف مطالبنا ،بل نبنيها عىل أسس علمية وموضوعية ،ال عىل
أسس عاطفية لن تؤدي بنا يف النهاية إال للهلكة ..كام قال ( :هالك أمتي عىل يدي أغيلمة
من قريش) ( ،)32والعاقل هو الذي يفهم احلديث بعمومه ال بحروفه.

( )32أمحد ( )324 /2والبخاري ()242 /4
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ليس كل النخبة ساسة
ما أمجل أن حيكمنا الفالسفة واملفكرون والعلامء والباحثون ويف مجيع املجاالت..
وما أمجل أن نبحث عنهم يف املكتبات ومراكز األبحاث ودور العلم املختلفة..
ولكن مع ذلك نذكر بأسف أنه ليس كل باحث وال مفكر وال فيلسوف وال إعالمي
يستطيع أن يكون سياسيا ،وال أن يكون له دور يف القيادة السياسية ،ذلك أن األمر مرتبط
باخلربة والقدرات ،وهي قد تتوفر فيمن ذكرنا ،وقد ال تتوفر.
ولذلك كان البحث عن هؤالء مرتبط بالذين أتيح هلم تسيري بعض املؤسسات
ونجاحهم فيها ..وال هيم من يكونون ..هل هم أساتذة وباحثون ،أم هم جتار وحمرتفون..
املهم أن يكونوا أصحاب نزاهة ،وهلم من الثقافة والعلم ما يكفي ألداء أدوارهم يف ظل
الرقابة الشعبية واملؤسساتية.
وهلذا أذكر لبعض الذين عاتبوين ـ باعتباري كام يذكرون من النخبة املثقفة ،ولو أين
ال أرى نفيس إال طالب علم بسيط ـ :أنا أجهل الناس بسياسة بلدي وغريها ،وال أملك
جهاز تلفاز ،وال أشاهد األخبار ،وال أقرأ اجلرائد ،وفوق ذلك أسكن قرية فالحية صغرية
هي أشبه بالريف ،وهلذا مل أسمع هبذا احلراك إال متأخرا جدا ..وبناء عىل ما سمعت من
سلميته ومطالبه املرشوعة أبديت رأيي ..أما ما عدا ذلك ،فال أعرف لألسف شيئا ،ال أسامء
الوزراء ،وال غريهم ،حتى رئيس احلكومة مل أعرف اسمه إال هذه الفرتة.
قد أكون ملوما يف هذا ،لكني لست ألوم نفيس ،ألن لكل شخص واجباته املرتبطة
به ،وقد رأيت أن واجبي مرتبط بالبحث والكتابة ،وهي ال تدع يل دقيقة واحدة ألتفرغ
هلذا.
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وهلذا فإن كالمي عام حيصل مل يكن سياسيا ،وإنام كان جمرد توجيهات قلتها إبان ما
يطلق عليه الربيع العريب ،وأقوهلا اآلن ..وهي مرتبطة بالرشيعة واألخالق ،وليست مرتبطة
بأي طرف سيايس ،ألين برصاحة ال أعرف أي طرف من هذه األطراف ،فأنا أمي يف هذا
اجلانب أمية كاملة.
بناء عىل نموذجي الضعيف ،أنصح إخواين وأبنائي من املتظاهرين الرشفاء ،أن
يبحثوا بصدق ،بناء عىل ما يقتضيه العقل واحلكمة ،وليس عىل ما تقتضيه العواطف
املجردة ،والتي قد يتسلل إليها املختلسون واالنتهازيون واللصوص.
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أراك معجبا بنظام والية الفقيه
أنكر عيل بعض األصدقاء املحرتمني موقفي من نظام [والية الفقيه] الذي تبنته
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وذكر يل ـ بغضب وانفعال شديد ـ أنه اكتشف أنني معجب
به ،وأن ذلك خمالف للقانون ،ولألخالق ،ألن فيه اختيارا ملرجعية خارج الدولة التي أعيش
فيها.
وقد مألين هذا اإلنكار عجبا ،ذلك أن هذا الذي أنكر عيل ال يزال معجبا بحركة
اإلخوان املسلمني ،عىل الرغم من تصنيفهم يف كثري من الدول اإلسالمية بكوهنم إرهابيني،
وعىل الرغم من أن مرشوعهم ال تتبناه حكومة بالده ،وليس تابعا ملرجعيتها التي يريد مني
أن ألتزم هبا ،باإلضافة إىل ذلك؛ فإن مؤسس هذه احلركة وأكثر املنظرين هلا كانوا من مرص،
أو غريها من بالد العامل اإلسالمي ،وليس فيهم شخص واحد من بلده.
وهو قد ذكر يل بنفسه أنه كان قبل إعجابه وتأثره وانضاممه حلركة اإلخوان املسلمني
كان ينتمي لبعض التيارات السلفية ،وأنه كان معجبا بالشيخ حممد بن عبد الوهاب
وحركته ،وأنه بعد ذلك تبنى منهج الشيخ نارص الدين األلباين ،وراح بموجب ذلك يطلق
الفتاوى التكفريية ألكثر شعب بالده ،صوفيته وعوامه.
وذكر يل أنه بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب صار متعلقا بأسامة بن الدن،
وبتنظيم القاعدة ،وأنه كان يعلق صورهم يف ثيابه وبيته وكل حمل ينزل فيه.
وذكر يل بأسف أن والده كان يتبنى فكرا ليرباليا ،وكان متأثرا بالغرب ،ومعجبا
بفرنسا عىل اخلصوص ،بل يتمنى لو أن حكمها امتد يف بلده ،حتى نخرج من ختلفنا ،وذكر
يل أن هذا ليس موقفه الوحيد ،بل هو موقف مئات اآلالف من أهل بلده الذين حيلمون
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بالتأشرية الفرنسية ،ويصطفون عىل باب السفارة الفرنسية ،وكأهنم يريدون تقبيل احلجر
األسود.
وذكر يل أن عمه عىل عكس والده ،حيب االحتاد السوفيتي السابق ،وأنه كان مغرما
بالنظام االشرتاكي ،ويتمنى أن يعيش لريى الشيوعية حتكم بلده ،ال الشيوعية االقتصادية
فقط ،بل الشيوعية السياسية والفكرية وكل ألوان الشيوعيات.
وذكر يل أن جده عاشق للنظام امللكي ،ويتمنى لو أن بلده ختلت عن النظام
اجلمهوري ،وقلدت املغرب أو السعودية أو األردن يف نظامها ،حتى نتجنب كل مشاكل
التنافس والتداول عىل السلطة ،وحتى نضمن املزيد من االستقرار.
وذكر يل أن أكثر أقاربه معجبون بالتجرية اليابانية ،وأهنم متنوا لو أن نظام بلده
نسخها ثم ألصقها يف بلده كام هي لنتحول إىل دولة متقدمة مثل اليابان.
وذكر يل أن آخرين من أقاربه معجبون بالتجربة املاليزية ،وأنه عىل خالفهم معجب
بالنظام الرتكي ،وقال يل :لو أن أردوغان ترشح لالنتخابات يف بالدنا النتخبه كل الشعب.
وهكذا مل يرتك نظاما من أنظمة العامل إال وذكر يل من ُأعجب به من أرسته واملقربني
منه ..إال النظام اإليراين املسكني ..فعنده تتوقف كل احلريات ،و ُتكمم كل األفواه ..ألن
اإلعجاب به خيانة ،وكفر ،وخمالف للمرجعية ،وخمالف للدين ،وخمالف لكل أنواع املنطق.
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أهيا املتظاهرون الرشفاء
كلامت قصرية وجهتها إبان احلراك اجلزائري ،ويف أوقات خمتلفة ،وكلها تدعو إىل
عدم االنسياق وراء من كان حيرك ذلك احلراك نحو الفوَض والفتنة لتحقيق مرشوع احلرب
الناعمة
النداء األول:
سموين ما شئتم ..ولكن احلقيقة التي أؤمن هبا ،والتي ال حتايب أحدا أبثها بني
أيديكم ،ثم ال عليكم بعدها أن تقبلوها ،أو ترفضوها ..ألين أكاد أرى بعيني بوادر سورية
جديدة خيطط هلا يف اجلزائر.
أنتم تذكرون أن كل ما حصل جمرد لعبة ،وليس حقيقة ..وهكذا قال من يزعمون
ألنفسهم أهنم ثوار يف سورية ،مع أن النظام السوري ،كان قد استبدل الدستور ،وحذف
كل املواد التي ال يرغبون فيها ،وطلب من الشعب أن يتجمع ليقرر ما يشاء.
لكن الثوار رفضوا ..وراحوا يطالبون بمطالب غامضة جدا ،كان يمكن للنظام لو
استجاب هلا أن تدمر سورية وهتدد وحدهتا..
وهكذا أنتم اآلن تفعلون ،وحيرضكم عليه أطراف أجنبية ،وجزائريون باعوا ذممهم
لألجانب ،وتالميذ تربوا عىل قنوات الفتنة.
ولذلك أتعجب من دعوتكم إىل تعجيل االنتخابات ،واستقالة احلكومة ،وكل
األجهزة التي هلا عالقة هبا ..وهذا مطلب تعجيزي ،ألنه يضع البالد يف شغور كبري ،بل
جيعلها كسفينة ال قائد هلا ..والسفينة ال بد هلا من قائد.
أنتم تذكرون أن عىل احلكومة أن تسلم األمر للرشفاء ..فكيف تفعل ذلك ،وأنتم ال
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تتفقون عىل الرشفاء ،وال تثقون يف احلكومة؟
لذلك دعوا عنكم زهو االنتصار ..والذي باركناه لكم ،بل كنا رشكاؤكم فيه،
وعودوا إىل وعيكم ،واجلسوا يف تلك الندوات التي اقرتحتها عليكم احلكومة ،ثم صيغوا
مواد الدستور التي تناسبكم ،واقرتحوا األشخاص الذين يمثلونكم ..وسرتون كيف
يتحقق اإلصالح بكل هدوء وسالسة.
أما اإلصالح الفوضوي الذي تريدون تنفيذه ،فهو لن جيلب لنا أي خري ..فال يمكن
لعامة الناس ،ويف الشوارع والطرقات أن يفرضوا عىل األمة الشخصيات التي يريدون ،وال
النظام الذي يبغون.
النداء الثاين:
لقد مر عىل اجلزائر قبل ثالثني سنة فرتة مثل هذه ،وكانت مؤهلة لتصحح كل
األوضاع ،وبطريقة هادئة سلسة طيبة ،لكن الغوغائيني مل يرتكوا األمر للحكامء ،بل راحوا
يستعجلون ،ليقطفوا الثامر قبل نضجها.
وكانت نتيجة ذلك أن رشب اجلزائريون مرارات كثرية ،ونزفت منهم دماء كثرية،
وكل ذلك نتيجة التهور والترسع والعجلة ،وعدم ترك األمر للحكامء العقالء.
وقد أتاح اهلل لكم اآلن فرصة جديدة ..فاستفيدوا من التجارب السابقة ،حتى ال
حترقوا بالدكم مثلام حرقت أول مرة..
أنتم مشكورون عىل تلك املظاهرات السلمية التي قمتم هبا ..والتي أثبتم فيها للعامل
حترضكم ورقيكم ..لكن ال يصح أن يقوم التصحيح الذي تطلبونه يف الشارع ،بل حيتاج إىل
الغرف اهلادئة التي يتم فيها تبادل األفكار من املختصني ..وقد يتم يف غرف مغلقة حتى ال
يتنصت العامل عىل املخططات االسرتاتيجية للبالد.
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هلذا نشكركم عىل ما بذلتموه من جهد ،وندعوكم للعودة إىل بيوتكم ،واالنتظار
ريثام حتقق ما طلبتم ،فإن مرت فرتة ومل حيصل ما أردتم ،فيمكنكم اخلروج من جديد،
وحينها لن يلومكم أحد.
أما اآلن فأنتم املالمون ألن املسؤولني وعدوكم بتنفيذ مطالبكم مجيعا ..وهي حتتاج
إىل بعض الزمن ..وقد ال يطول ..فإن طال فاخرجوا من جديد لتستعجلوهم.
النداء الثالث:
أعلم أن أكثركم مل يعش تلك الفرتة التي خرج فيها املتظاهرون أيام الرئيس الراحل
الشاذيل بن جديد ،وهم ينادون بكل محاسة [ال إله إال اهلل الشاذيل عدو اهلل] ..لكنهم ،وبعد
فرتة وجيزة من استقالته أو االنقالب عليه ،متنوا لو أنه عاد ،وقبلوا منه كل تلك الفرص
التي أتاحها هلم.
وهلذا أقول لكم ..ال تكرروا أخطاء من سبقكم ،فهذه فرصة ممدودة لكم يمكنكم
استثامرها ،فاحلكومة تطلب منكم أن تصيغوا دستوركم ،وختتاروا قياداتكم ،ليتم تسليم
السلطة هلا بعد االنتخابات التي تشمل مجيع الشعب ،وبطرق نظامية ..لكنكم تأبون إال أن
تنسجوا وحدكم ،وتفصلوا وحدكم ،وكأنكم الشعب والدولة..
وهلذا ..احذروا فيمكن للدولة بام لدهيا من وسائل ومؤسسات أن توقف حركتكم
بكل سهولة ،ثم ال تنالوا بعدها أي يشء ..وحينها تتمنون لو عدتم إىل املربع األول ،ثم ال
تستطيعون العودة ..ولكم يف ما حصل قبل العرشية السوداء عربة ..ولكم فيام حصل مع
اإلخوان يف مرص عربة ..والعاقل هو الذي يعترب بغريه.
افرضوا فقط هذا الفرض ،فهو ليس مستحيال ..ذلك أنه يمكن للدولة إعالن حالة
الطوارئ ،ومنع التجول ،وحينها ينترش اجليش يف كل مكان ..ماذا تفعلون حينها ،هل
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تكررون جتربة احلركات املسلحة ،أم جتربة جبهة النرصة وأحرار الشام ..أم ماذا تفعلون؟
أنا ال أخوفكم ،ولكني أدعوكم إىل استعامل عقولكم ،وعدم االنجرار وراء
العواطف املجردة ،فهي جمرد طيش وهتور ..ويستحيل عىل الطيش والتهور أن حيقق شيئا.
هلذا استفيدوا مما تطرحه عليكم حكومتكم ،وطبقوا تلك القاعدة املعروفة [خذ
وطالب] ،وسرتون مدى نجاعتها.
النداء الرابع:
أعداؤكم وأعداء األمة حياولون اخرتاقكم ،فأثبتوا هلم حكمتكم كام أثبتم هلم
سلميتكم ..وأثبتوا هلم وعيكم ،كام أثبتم هلم حترضكم..
وإن شئتم أن خترجوا يف مظاهرات مليونية ،فاخرجوا ،ولكن بصيحة واحدة ،تدعو
إىل التالحم بني اجلميع ..الشعب واجليش والدولة ..فالدولة وإن كان فيها بعض
اللصوص ،فليست كلها لصوص ..وإن كانت قرصت يف إنجاز الكثري من املنجزات ،فال
يمكنكم بالثورة عليها إال أن هتدموها ،وهتدموا معها كل املنجزات ..فعودوا إىل وعيكم
قبل أن خيرج األمر من أيديكم.
واسمعوا لعدوكم األول الفرنيس الصهيوين برنار هنري ليفي الذي صار منظرا
لكم ،يدعوكم إىل إسقاط النظام وبعث الفوَض ،وقد قال عىل حسابه عىل تويرت( :رغم
ختيل بوتفليقة عن ترشحه لوالية رئاسية خامسة فإن الثورة يف منتصف الطريق) ،واختتم
كالمه بقوله( :كل هذا يعتمد عىل تعبئة اجلزائريني)
النداء اخلامس:
ليس كل من يف احلكومة لصوص ..وليس كل من يف املعارضة رشفاء.
هلذا ،فأنتم حمتاجون إىل الوعي والتثبت وعدم االنصياع وراء كل هتمة ،وألي
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طرف.
وهلذا أيضا أنتم حمتاجون للهدوء ..ذلك أنه ال يمكن التخطيط االسرتاتيجي لدولة
كربى وسط هياج مجاهريي ال خيتلف عن الزوابع الرملية التي متنع كل أنواع الرؤية.
أنتم تذكرون أنكم صربتم كثريا ..فام رضكم لو زدتم لصربكم بضعة أشهر ،لتحققوا
نرصا حقيقيا ،ال نرصا مستعجال ..فاالستعجال ال يأيت بخري.
هل تتومهون أن أولئك الذين يملؤون الشوارع يمكنهم أن خيططوا ..لقد حصل
هذا الوهم سابقا ،لكن نتائجه كانت عكسية.
نحن نحرتم الشارع ،ولكننا ال نتجاوز به حدوده ،فالشارع فيه الصالح واملنحرف..
واملخلص واالنتهازي ..والتقي والفاجر ..وفيهم الذين يمكنهم أن يبيعوا أوطاهنم مقابل
احلصول عىل تأشرية ..فلذلك ال تنصاعوا للشارع ،واسمعوا ألصوات احلكمة.
واحلكمة تقول لكم :من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
َّ
الرفق ،ويعطي عليه ما ال
ورسول احلكمة يقول لكم( :إن اهلل عزَّ
وجل رفيق حيب ِّ
يعطي عىل العنف)

()33

واذكروا ما قال اهلل احلكيم لنبيه موسى عليه السالم عند إرساله إىل فرعونَ ﴿ :ف ُق َ
وال
َل ُه َق ْو ًال َل ِّينًا َل َع َّل ُه َيت ََذك َُّر َأ ْو َخي َْشى﴾ [طه ،]44 :ولستم بأفضل من موسى ،وال احلكومة بأسوأ
من فرعون ،وال املوجهون لكم بأفضل من اهلل تعاىل.

( )33رواه أمحد وأبو داود.
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االنفتاح ..والقيم
من أنواع التطرف التي نراها بسهولة ويرس يف واقعنا الثقايف واالجتامعي اإلسالمي:
التطرف الديني املنغلق انغالقا شديدا عىل أبسط أنواع االنفتاح عىل العامل اخلارجي..
والتطرف املضاد املنفتح انفتاحا تاما ،بحيث مل يدع للقيم أي حضور أثناء انفتاحه.
وربام كانت حادثة [التمثال وصاحب املطرقة] أكرب شاهد عىل هذين النوعني من
التطرف ..فالتطرف الديني استعمل وسيلة خاطئة يف مواجهة االنفتاح ..والتطرف املضاد
مل يرح يبحث عن عالج هلذه املشكلة وفق القيم واألخالق والدين ،وإنام راح يعترب ذلك
التمثال املمتلئ بالفحش والبذاءة فنا رفيعا.
ولست أدري أي فن هذا الذي يضاد كل القيم اإلنسانية ،ويرفع كل جالبيب
احلياء ..هو بالتأكيد ليس فنا إنسانيا رفيعا ..فحتى متثال احلرية الذي يرمز إىل أمريكا ،ويرمز
إىل احلرية املنفتحة انفتاحا تاما ،أكثر حياء من هذا التمثال الذي يمجده أصحاب االنفتاح
املضاد.
أنا أرى أن هذا ليس سوى رد فعل سلبي خاطئ عىل التطرف الديني ،فالتطرف ال
يعالج بالتطرف ،وإنام يعالج باحلكمة ،واحلكم بيننا يف ذلك هو القرآن الكريم ..فهو الذي
يعرفنا بالقيم ،وبضوابط االنفتاح ،وقد أفتانا يف هذه النازلة بقولهَ ﴿ :يا َبنِي آ َد َم َال َي ْفتِنَنَّ ُك ُم
ِ
ان كَام َأ ْخرج َأبوي ُكم ِمن ْ ِ
اس ُه َام لِ ُ ِ
َّ
ري َ ُهي َام َس ْو ِآهتِ َام إِ َّن ُه َي َرا ُك ْم ُه َو َو َقبِي ُل ُه
الش ْي َط ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ
اجلَنَّة َين ِْز ُع َعن ُْه َام ل َب َ
ون و ِإ َذا َفع ُلوا َف ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِمن حي ُث َال تَروهنم ِإنَّا جع ْلنَا َّ ِ
اح َش ًة َقا ُلوا
َ
الش َياطنيَ َأ ْول َيا َء ل َّلذي َن َال ُيؤْ منُ َ َ
َ َ
ْ َْ
َ ْ َُْ
وجدْ نَا َع َليها آباءنَا واهللَُّ َأمرنَا ِهبا ُق ْل إِ َّن اهللََّ َال ي ْأمر بِا ْل َفح َش ِ
اء َأ َت ُقو ُل َ
ون ع ََىل اهللَِّ َما َال
ْ
َْ َ َ َ
َ َ
َ ُُ
ََ َ
َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [األعراف]28 ،27 :
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ال أملك يف نصيحتي ألولئك الذين انتكس ذوقهم اإلنساين ليتحول إىل غرض
شيطاين ،إال أن أطلب منهم أن يقرؤوا ويتدبروا هاتني اآليتني الكريمتني ،وينزلوها عىل
هذه الواقعة ،لريوا الذوق احلقيقي ،واالنفتاح احلقيقي ..ويعدلوا من تطرفهم الذي ال
خيتلف يف يشء عن تطرف غريهم ..كام يقول املثل( :رمتني بدائها وانسلت)
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املوقف من منتهكي حرمة شهر رمضان
طلب مني بعض املحرتمني أن أذكر موقفي من منتهكي حرمة شهر رمضان علنا،
وأمام الناس بصورة استفزازية ،وأخربين أن هذا األمر حصل يف بعض املدن ،وقد تعرض
املنتهكون بسبب ذلك لعدوان من بعض أفراد املجتمع ،وسأخلص جوايب عىل هذا الطلب
املحرتم يف النقاط السبعة التالية ،وباختصار شديد ،ألين ذكرت أدلتها يف مواضع أخرى.
 . 1أن االنتهاك حلرمة رمضان يف حد ذاته مسألة شخصية ،ألهنا مرتبطة بالتدين،
وال إكراه يف التدين ،ولكن إعالن االنتهاك والظهور به أمام املجتمع ليس انتهاكا حلرمة
رمضان ،وإنام انتهاك لألعراف والقيم االجتامعية ،وبذلك فإن ثورة املجتمع عىل هذا
الصنف ليست من باب إلزامه بالصيام ،ألنه قد يذهب ويفطر يف بيته ،وإنام لكونه مل حيرتم
املجتمع.
 .2أن املنتهكني حلرمة املجتمع ليس هلم أي حظ من احلضارة ،وال األخالق ،بل
احلضارة يف مراعاة األعراف االجتامعية ،وهذا ينطبق عىل مجيع املجتمعات ،كام يقول املثل
العريب :إن كنت يف قوم فاحلب يف إنائهم ..ولذلك فإن رد الفعل االجتامعي عىل االنتهاك
نوع من التأديب هلؤالء ،ولو أن األصل هو أن تقوم الدولة بذلك.
 . 3أن املؤامرات الغربية تنطلق من أمثال هذه السلوكات الفردية ،ثم تعممها بعد
ذلك؛ فيصبح املجتمع ال يبايل بأمثال هذه الترصفات ،وال يتحرك قلبه هلا ،وقد تفتح بعدها
املطاعم واملقاهي بصورة عادية يف هنار رمضان ،وهو ما حيول املجتمع من جمتمع حمافظ إىل
جمتمع مستعد لكل صيغ االنحالل.
 .4أن األمر لو سكت عليه ،فلن يقترص عىل انتهاك حرمة رمضان ،ألن الذي يفعل
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هذا سيقوم بعملية تصاعدية لتهديم كل األعراف والقيم االجتامعية الفاضلة مثلام حيصل
يف الغرب من أنواع الشذوذ ،ولذلك فإن املقاومة االجتامعية يف هذا املجال نوع من املواجهة
ال ألفراد املنتهكني ،وإنام للجهات التي حترضهم ،والتي قد تكون هلا عالقة باملخابرات
األجنبية.
 . 5أن اجلهات التي تشجع هذه الظواهر تقوم بمراقبة مدى إنكار املجتمع ،أو ما
يطلق عليه [رجع الصدى]؛ فإن وجدته متقبال ،وساكنا ،زادت يف اجلرعة ،وربام جعلت
بعض املشهورين ،أو الذين هلم شعبية خاصة يقوم هبذا السلوك ،الذي يصري بعدها مقدمة
حلرب كل الفضائل ..ألن الذي ينتهك حرمة رمضان أمام الناس يستعد ألن يصري ملحدا
أو عميال ألي جهة من اجلهات.
 . 6أن الذي ينكر عىل الذين ينكرون أمثال هذه األمور هيون من الدين يف املجتمع،
ألنه بدل أن يقوم بحملته عىل املنتهكني ،يقوم بحملته عىل املنكرين ،وبذلك يصبح املنتهك
مظلوما ،واملنكر ظاملا ،ولذلك تأثريه النفيس واالجتامعي اخلطري ،وهبذا فرس رسول اهلل 

ِ
ِ ِ
قوله تعاىلُ ﴿ :ل ِعن ا َّل ِذين َك َفروا ِمن بنِي إِ ِ
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم َذلِ َك
ْ َ
َ
رسائ َيل ع ََىل ل َسان َد ُاوو َد َوع َ
َ ُ
ْ َ
َاه ْو َن َع ْن ُمنْك ٍَر َف َع ُلو ُه َلبِئ َْس َما كَا ُنوا َي ْف َع ُل َ
َص ْوا َوكَا ُنوا َي ْعتَدُ َ
ون﴾ [املائدة:
ون كَا ُنوا َال َي َتن َ
بِ َام ع َ
 78ـ  ، ]79ففي احلديث( :إن أول ما دخل النقص عىل بني إرسائيل كان الرجل يلقى الرجل
فيقول :يا هذا ،اتق اهلل ودع ما تصنع ،فإنه ال حيل لك .ثم يلقاه من الغد فال يمنعه ذلك أن
يكون أكيله ورشيبه وقعيده ،فلام فعلوا ذلك رضب اهلل قلوب بعضهم ببعض ،ثم قال:
ِ
ِ ِ
﴿ ُل ِعن ا َّل ِذين َك َفروا ِمن بنِي إِ ِ
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم﴾ [املائدة 78 :ـ  ]79إىل
ْ َ
َ
رسائ َيل ع ََىل ل َسان َد ُاو َد َوع َ
َ ُ
ْ َ
قولهَ ﴿ :ف ِ
ُ
اس ُق َ
ولتأخذ َّن عىل
ون﴾ ،ثم قال( :كال واهلل لتأمرن باملعروف ولتَنهون عن املنكر،
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قرصا)
يد الظامل ،و َلتَأطرنَّه عىل احلق أ ْطرا أو تقرصنه عىل احلق ً

()34

 .7أين أرى عدم االكتفاء باإلنكار عىل منتهكي حرمة رمضان ،بل يعمم اإلنكار عىل
كل ما ييسء لألعراف االجتامعية ،فإذا فتحت حانة يف حي ملتزم ،أو أمام مسجد،
فالواجب عىل أهل ذلك احلي أن يقوموا بكل وسائل التغيري السلمية حتى ال تظهر يف حيهم
تلك املوبقات ،ألهنم أول من حياسب عليها.
وهذا ال يعني تتبع الذين يرشبون اخلمور رسا ،فنحن ال هيمنا أن يرشبوا أوال
يرشبوا ،املهم أن ال يرشبوا علنا حتى ال يكون ذلك داعية لغريهم ،ومفسدا للمجتمع.
أما الفرق بني الصالة والصيام يف هذا ،فواضح ألن الصالة شأن شخيص حمض،
ولذلك ال يصح ألي أحد أن يفرض عىل الناس يف وقت الصالة الدخول إىل املساجد ،ألن
ذلك ليس واجبا ،باإلضافة إىل أن وقت الصالة متسع ،وقد يصيل الشخص يف بيته ،وال
جيوز سؤال الناس عن الصالة ،وهل يصلون أو ال يصلون؟

( )34رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
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املشكلة يف اجلزائر مشكلة شعب ..ال مشكلة سلطة
جوابا لطلب الكثري من الكرام الطيبني ،والذين طالبوين باالهتامم بشؤون بلدي،
وترك سورية والعراق وإيران واليمن وغريها ألهلها ،أجيبهم لذلك ،ولكن من غري أن
أترك تلك البالد العزيزة عىل قلبي ،ألن انتامئي لبلدي ال يغني عن انتامئي ألمتي ،وانشغايل
هبموم وطني ال يعفيني عن االنشغال هبموم املسلمني ،فـ (من مل هيتم بأمر املسلمني ،فليس
منهم)
وخالصة موقفي من بلدي ،والذي بنيته من خالل معايشتي للواقع ،هو أن املشكلة
ليست يف السلطة احلاكمة ،وال يف السياسيني القائمني عىل الدولة ،بقدر ما هي يف وعي
الشعب ،والقيم التي يتبناها.
ذلك أين رأيت أن االنتخابات احلرة والنزهية التي جتري يف البالد يرتشح هلا الكثري
ويصوت عىل غريهم ،ثم بعد أن
من األكفاء ،وأصحاب النزاهة ،لكن الشعب يرتكهم،
ّ
يعتلوا مناصب الدولة ،يروح يسبهم وينتقدهم ويوبخهم ،وينسى أنه هو نفسه من صعد
هبم إىل تلك املراقي الصعبة.
ورأيت كذلك عامل النظافة موجودين يف كل بلدية ،بل يف كل حي ،ويعملون ليل
هنار ،لكن املواطن الذي مل هيضم مبادئ النظافة ،يرمي بقاممته يف كل حمل عىل الرغم من
وجود أماكن خاصة بالقاممة ،ثم يصيح الشعب بعدها منتقدين البلدية ويلعنوهنا ،ويضعون
صور سويرسا ونظافتها ،ويطلبون من احلكومة أن تنفذ مرشوع النظافة الذي نفذته
سويرسا ،وينسون أن وعي السويرسيني هو الذي جعل بلدهم نظيفا قبل أن يكون
املسؤول ،وقبل أن تكون الدولة.
199

وهكذا أرى األساتذة يف املراحل املختلفة من التعليم ،يتجنبون الكثري من الطرق
التي يمكنهم املطالبة من خالهلا بحقوقهم من غري أن يؤذوا الطلبة وال التالميذ وال
الربنامج ،لكنهم ال يفعلون ذلك ،بل يكتفون بأسلوب [اإلرضاب عن التعليم] ،والذي
يتواصل أشهرا معدودة ،ثم بعدها يلعنون املنظومة الرتبوية ،ووزير الرتبية ،وحيملوهنا كل
مشاكل التأخر ،وتردي التكوين.
وهكذا أرى املصانع املحلية يف بلدي ،والتي يمكن أن حتررها من كل تبعية
اقتصادية ،لكني أرى املواطن البسيط يرتك سلعها ،ويذهب ليشرتي سلع دول أخرى ،ثم
يتهم بلده بالتخلف والتبعية.
وهكذا نرى املبدعني يف بلدي ال يسمع هبم أحد ،وال يلتفت هلم أحد ،لكن إن
جاءهم ممثل مرصي ،أو مغنية لبنانية ،أو مائع فرنيس ،جتدهم يستقبلوهنم كام يستقبلون
األبطال والزعامء ،فإذا سألتهم عن السبب ،قالوا :مغني احلي ال يطرب.
وهكذا أرى حرية التفكري والتعبري والرأي متاحة ،وبقوة ،ومن خالل دستور الدولة
وقوانينها ،لكن املشكلة أن الذي يضيق عىل هذه احلريات ليس هو احلاكم ،وإنام هو الشعب
الذي صار يلغي بعضه بعضا ،وهيدد بعضه بعضا ،ثم يتهمون الدولة بعد ذلك أهنا تضيق
عىل احلريات.
وهكذا هم يف كل شؤوهنم ،يمثلون بلدهم أسوأ متثيل ،ثم يلقون الالئمة عىل رئيس
اجلمهورية ،والوزراء واملديرين ،وكل من حيمل أبسط مسؤولية ،وينسون القاعدة املعروفة:
(كام تكونوا يول عليكم)
فأصلحوا ذات أنفسكم ،ليصلح اهلل حكامكم ووزراءكم ومسؤوليكم ..واعذروين
إن أجبتكم بخالف ما تشتهون ..فأنا ال أعرف ساسة اجلزائر ،وال أتابع أخبارها ،وال
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أعرف أسامء وزرائها ومسؤوليها ،وال هيمني من يكون حاكام عليها ،وهل جتدد له العهدة
أم ال؟ ..فذلك كله عندي لغو ،ألن نرشة األخبار احلقيقية هي التي أراها بعيني ،وأعيشها
بجسدي وروحي ،وهي تعرب يل عن احلقيقة أحسن تعبري.
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ما حيدث يف اجلزائر فتنة
ما حيدث يف اجلزائر فتنة بكل املقاييس..ويمكنها لو استمرت عىل هذا الوضع أن
تصري مقدمة سهلة للمتاجرين بالفتن ،وحتويل اجلزائر إىل دولة فاشلة كأكثر الدول التي
أصاهبا سم الربيع العريب.
ولذلك نحتاج إىل معاجلة هذه الفتنة بالكثري من احلكمة والصرب والصدق مع
أنفسنا ،وعدم التهور يف أي حركة نقوم هبا ،ألهنا قد تصب زيتا جديدا للنار التي يقوم
بإشعاهلا من أشعلوا النريان فيام يسمى بدول الربيع العريب.
وأول من حيتاج إىل احلكمة والصدق أولئك الذين يريدون ترشيح رئيس يعلمون
عجزه عن أداء ما تتطلبه هذه الوظيفة اخلطرية من اجلهد ،والتمثيل اجليد للبلد ..ولست
أدري هل عز وجود الرجال الذين يمكنهم تعويضه ،والرتشح بدله ،حتى ال ترتك الفرصة
للذين يستعملون هذا السبب الوجيه يف القيام بأي حركة قد هتدد البلد.
وثاين من حيتاج إىل احلكمة والصدق أولئك الذين يدعون الشعب إىل التظاهر ،بل
ترك مقاعد الدراسة والعمل ،من دون حتديد أي بدائل أو مشاريع مناسبة متفق عليها؛
فأكثر الشعارات املرفوعة شعارات تدعو إىل التغيري من غري حتديد الوجهة ،وهذا ما
سيمكن املتاجرين بالفتن لتمرير ما يشاءون من مشاريع ،وعرب ما يشاءون من الشعارات.
وثالث من حيتاج إىل احلكمة والصدق أولئك السياسيني الذين يزعمون أن لدهيم
مشاريع يمكنها أن تنقذ البلد ..ولكنهم مع ذلك مشتتون ال يتنازل بعضهم لبعض ،وهذا
ما جيعل البلد عىل حافة اهلاوية ،ألن كثرة القادة واملشاريع ،ستتيح للفتنة زمنا أطول ،مثلام
نراه يف ليبيا.
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أما دورنا يف هذه الفتنة؛ فأنا شخصيا وبناء عىل أدلة كثرية أعتقدها ،ال أجيز لنفيس،
وال لغريي أن يقوم بأي حركة دون علم بكل تفاصيلها ،ألين ال أريد أن أختلص من رئيس
عاجز ،ليأيت بدله رئيس متهور ..وقد رأينا ما حصل يف بعض الدول التي كان حيكمها
الشيوخ ،ثم صار حيكمها الشباب..
فالعربة ليست بصحة الرئيس وال بقوة جسده ،وإنام باملرشوع الذي حيكم البلد،
والعقالء الذين ينفذونه.
فلذلك أقول للذين يريدون جر البلد إىل فتنة :توحدوا أوال ..وضعوا املشاريع
املناسبة ..وأقنعوا هبا الشعب بكل هدوء ..واتركوا تلك الشعارات التي تنرشوهنا ،والتي
ال دور هلا إال إثارة األحقاد وتنميتها..
وحني تفعلون ذلك ستحل كل املشاكل بسهولة ..ألنكم قد تنجحون اآلن يف إزالة
من ترونه عاجزا عن احلكم ،لكنكم قد تأتون بمن جيعل البالد كلها عاجزة..
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زوبعة يف فنجان
ربام أحسن تعبري ملواقف بعض الكتاب من عوام الناس وخواصهم حول القضية
التي يطلق عليها [حذف سورة اإلخالص من املقرر اجلزائري] هذه املقولة الشائعة [زوبعة
يف فنجان] ..وهي زوبعة من نواح كثرية جدا..
أوهلا أن اهلدف منها ليس األمل عىل حذف السورة نفسها يف حال صحة ذلك ،بقدر
ما هو األمل من املسؤولني يف وزارة الرتبية ،ولذلك كانت هذه الزوبعة موجهة الستئصاهلم،
إما شعبيا أو رسميا ،وليس اهلدف هو السورة بحد ذاهتا.
وثانيها هو أن الذي يقرر هذا ،وحيق له التدخل فيه هم املستشارون الرتبويون
أصحاب اخلربة الطويلة ،فإن أجروا دراسات ميدانية أثبتت هلم رضورة تعديل الربامج
بحيث تتناسب مع مستويات الطلبة ومداركهم وتساؤالهتم؛ فلهم احلق يف إجراء ذلك
التعديل ،وفق األطر القانونية والرشعية.
وثالثها هو أن سورة اإلخالص حتى لو حذفت من املقرر ،فستستبدل بغريها أوال..
ويمكن تعويض تدريس هذه السورة املحذوفة يف حمال كثرية ،فهي سورة قصرية حيفظها
اآلباء ،وتدرس يف املساجد ،ويقرأ هبا يف الصالة ..ورشحها لن حيتاج وقتا كثريا ..لذلك ما
املانع أن حتذف باعتبار شهرهتا ،وتعوض بسور أخرى ،أو عناوين أخرى.
ورابعا أن لألستاذ الواعي أن يكلف تالميذه بام يشاء ،مما يساهم يف تكوينهم ،فام
املانع أن يكلفهم بحفظ سورة اإلخالص؟ أو يرشحها هلم يف أي وقت فراغ جيده ،وتزول
املشكلة بذلك من أساسها ،من دون كل تلك احلروب التي ال مربر هلا.
وخامسها أن التكوين احلقيقي للتالميذ ال يكمن يف املقررات ،بل يكمن أوال وقبل
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كل يشء يف األساتذة املكونني ،فاألستاذ الصادق ـ حتى لو كان أستاذ رياضيات أو علوم ـ
يمكنه أن ينور تالميذه كل حني ،بنصائح ومعارف تفيدهم ،وقد يلتزم التالميذ بناء عىل
توجيهات أستاذ العلوم ،ال عىل توجيهات أستاذ الرتبية اإلسالمية ،باإلضافة إىل أن أستاذ
الرتبية اإلسالمية إن مل يكن واعيا ،فسينقل يف رشح هذه السورة ما كتبه املتطرفون يف
تفسريها ،فينقل هلم توحيد األلوهية والربوبية ..ويكفر هلم مجيع األمة هبذين السيفني
احلادين.
وسادسها أن الكالم يف مثل هذه املسائل ال يصح أن ينزل لعوام الناس ..فهو كالم
خمتصني ،ويف الغرف املغلقة ،وإخراجه للناس فتنة هلم ،متأل قلوهبم أحقادا عىل املسؤولني،
وهتيئهم لكل أنواع التمردات التي نراها لألسف يف واقعنا ..حيث أصبح أي طفل صغري
يذهب إىل أبواب اجلامعة ،ويغلقها يف وجوه الطلبة ،ويعلن التمرد ،ثم يضع قائمة باملطالب
املرشوعة وغري املرشوعة ليميض طلبتنا كل أوقاهتم بعيدا عن دراستهم من أجل تلك احلرية
الومهية التي توضع لغري أهلها ،ويف غري حملها.
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مجعية العلامء املعارصة ..وبيان شيخ السلفية
لست أدري أين أضع تلك املواقف التي وقفتها [مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني
املعارصة] جتاه بيان شيخ سلفية اجلزائر حول توزيعه للتبديع والتضليل عىل فرق األمة
املختلفة ،بام فيهم األشاعرة والصوفية..
ذلك أن هذه اجلمعية لو وقفت يف مناظرة مع هذا الشيخ ،فإهنا ال حمالة ستنهزم،
وستبهت ،وسيحصل هلا ما حصل للملك مع إبراهيم عليه السالم ،ذلك أن شيخ السلفية
املعارص سيستخدم معها نفس ما استخدمه إبراهيم عليه السالم مع امللك ،وسينترص عليها
بذلك.
فلدى اجلمعية يف تارخيها القديم واجلديد الكثري من الثغرات التي كان عليها سدها
قبل أن تقف أي موقف ،حتى ال يقال هلا :إن كنت بيتك من زجاج ،فال ترمي الناس
باحلجارة.
كان عليها ـ أوال ـ لتنجح يف املواجهة ويف إصدار املواقف أن تتربأ من كل تكفري
صدر عن أعالمها الكبار الذين توزع كل حني منشورات تقديسهم عىل العامة واخلاصة،
وحتيي املوالد واملناسبات املتعلقة هبم ،من غري أن تتعرض ملا طرحوه من تكفري وتبديع
لنفس من يبدعهم اآلن شيخ السلفية اجلديد ،وذلك حتى ال تكون من املطففني بامليزان ،أو
من الذين يأمرون الناس بالرب ،وينسون أنفسهم..
كان عليها أوال أن تتربأ من تلك الرسالة التي ألفها ابن باديس بعنوان [جواب سؤال
عن سوء مقال] ،والتي كتبها يف الرد عىل أبيات شعرية للشيخ أمحد بن عليوة املستغانمي
صاحب الطريقة العالوية ،وتكفريه فيها ،وتكفري مجيع من يقول بقوله ،وهم الصوفية
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مجيعا.
وكان عليها كذلك أن تتربأ من تلك الرسالة التي ألفها شيخها األول ،يف تكفري
التيجانية خصوصا ،والتي يرصح فيها بام مل يرصح به شيخ السلفية املعارصة نفسه ،فقد قال
فيها( :هلذه وغريه نقول أن الطريقة التيجانية ..طريقة موضوعة هلدم اإلسالم حتت اسم
اإلسالم ..فإن كتبها وأقوال أصحاب صاحبها مطبقة عىل هذه األفكار وأكثر ..وهلذا رغم
من كان يف هذه الطريقة من أناس مشهورين بالعلم كالشيخ الرياحي فإن احلالة هي احلالة
()35

وتلك الكفريات واألضاليل فاشية منترشة يف اتباع الطريقة إىل اليوم)

وكان عليها أن تتربأ من تلك املقاالت التي كتبها الشيخ العريب التبيس ،واملعنونة بـ
[بدعة الطرائق يف اإلسالم] ،واملحشوة بكل أصناف التضليل والتبديع والتكفري ألجل
قضايا فرعية بسيطة جدا مثل :حتديد األذكار ،وإعطاء العهود لألتباع ،والتصدي
للدعوات ،ونحوها.
وكان عليها قبل ذلك كله أن تتربأ من تلك الرسالة اخلطرية التي ألفها الشيخ مبارك
املييل ،واملعنونة بـ [رسالة الرشك ومظاهره] ،والتي سار فيها عىل منهج أخطر فرق السلفية
يف احلكم بالرشك اجليل عىل بعض القضايا املختلف فيها أساسا ،أو ما يدخل يف ضمن
املعايص واملحرمات ،ال ضمن ما حيكم بكفر فاعله ..وأخطر ما يف الرسالة هو إقرار
اجلمعية هلا ،ألهنا هبذا اإلقرار أخرجت الرسالة من كوهنا آراء شخصية إىل مواقف
للجمعية ،وهو ما جيعل تصنيفها ضمن الوهابية بسيطا للمخالف ،فأفكار الرسالة هي نفس
األفكار التي جاء هبا ابن عبد الوهاب ،وخالفه فيها غريه من املسلمني.

( )35آثار ابن باديس)148/3( :
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وكان عليها قبل ذلك أن تتربأ من تلك الترصحيات اخلطرية التي كان الشيخ حممد
البشري اإلبراهيمي يتفوه هبا كل حني قصد إلغاء التصوف ،كتبا ومشايخ وطرقا وواقعا..
احلجاج وابن تيمية ،فهو ال يكاد يقر بمكرمة ال للتصوف
ويستعمل يف ذلك كل أساليب ّ
وال للطرق الصوفية ،بل فوق ذلك ال يقبل أي هدنة أو صلح ،بل وال مناظرة مع اآلخر،
بل ال يرَض إال االستئصال ،ألنه يعترب التصوف دخيال منذ بدأ التصوف ،ومل يقل مثل ما
قال غريه بطروء االنحراف عليه بعد أن كان سليام صاحلا.
بل إنه يضيق ذرعا حتى بلفظة التصوف ،مع أنه ال مشاحة يف االصطالح ،يقول يف
ذلك( :هل ضاقت بنا األلفاظ الدينية ذات املفهوم الواضح والدقة العجيبة يف حتديد املعاين
حتى نستعري من جرامقة اليونان أو جرامقة الفرس هذه اللفظة املبهمة الغامضة التي يتسع
()36

معناها لكل خري ولكل رش؟)

بل إنه يقسم لو أن األمر كان بيده حلرم هذه الكلمة ،يقول يف ذلك( :ويمينًا ،لو كان
للمسلمني يوم اتسعت الفتوحات ،وتكونت (املعامل) الفكرية ببغداد ديوان تفتيش يف
العواصم ودروب الروم ومنافذ العراق العجمي ،لكانت هذه الكلمة من (املواد األولية)
()37

املحرمة الدخول)

عىل مجعية العلامء اجلزائريني املعارصة أن تتحدى الذاتية واألنانية والتاريخ املقدس
وتراجع نفسها ومواقف مشاخيها بكل جرأة وشجاعة ،وتعتذر لألمة من كل تكفري حصل
منها ،وتتربأ من كل مكفر ينضم لصفوفها..
حينها فقط يمكن أن تنطلق انطالقة سليمة ،ممتلئة بالعدل واحلكمة ،لتواجه
( )36آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()175 /1
( )37آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()174 /1
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املؤامرات ،وترد عىل الشبه ،وتصدر البيانات حول ذلك ..فال يمكن ملن مل حيصن بيته من
الرماة أن يعيش سليام ،ال هو ،وال بيته.
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أكلت يوم أكل الثور األبيض
من السلبيات التي تؤخذ عىل الكثري من املواقف التي أبداها البعض متحمسا حول
بيان شيخ سلفية اجلزائر ،وتبديعه لألشاعرة والصوفية واحلركات اإلسالمية وغريها ..هو
كوهنا أتت متأخرة جدا ،وتنم عن نوع من األنانية التي ال يصح أن نتعامل هبا كمسلمني مع
مجيع الطوائف واملذاهب.
فمواقف هذا الشيخ وغريه من املشائخ من الفرق اإلسالمية مجيعا موقف قديم
ومعروف ومرصح به ،وهو أكرب بكثري من املوقف األخري ..ومع ذلك مل ينل أي اهتامم ،وال
أي رد ،بل إن بعضا من الذين ينكرون عليه اآلن وقفوا يف يوم من األيام يف صفه وصف
إخوانه من التكفرييني يف موقفهم من الشيعة ،بل اهتموا كل من دافع عن إسالم الشيعة بام
شاءت هلم أهواؤهم من االهتامات.
بل إن موقف الشيخ وغريه من األشاعرة والصوفية قديم جدا ..وهو مبثوث يف ثنايا
طروحاهتم تلميحا أو ترصحيا ..فكل تكفري ملنكر اجلهة ،أو قائل بخلق القرآن ،أو ناف
للرؤية احلسية ،أو قائل بتأويل اإلضافات املنسوبة هلل تعاىل متوجه بالدرجة األوىل
لألشاعرة ،وهم يذكرونه ويفتون به كل حني ..ومع ذلك ال نرى ضجة تثار بسبب ذلك.
وهكذا مل تثر الضجة بسبب موقف الشيخ وأصحابه من الصوفية ،وتكفريهم هلم
ألسباب كثرية جدا ،فهم يعتربون كل حركة من حركاهتم كفرا ،وكل كلمة يقولوهنا
ضاللة ،بل إهنم عندهم أكفر من اليهود والنصارى ..ومع ذلك مل يتحرك أحد للرد أو
التشنيع عليهم.
وهلذا ،فإن سبب املوقف املتشدد ،وخاصة من بعض اجلهات التي صمتت عىل كل
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تلك اجلرائم السابقة ،هو تعرض الشيخ للحركات اإلسالمية ،والتي يتبنى الكثري منها
العقيدة السلفية..
أما سائر الفرق واجلامعات ،فقد كانت كأل مباحا هلذه التيارات ،تغرز فيها أنياهبا كل
حني ..ومل يتحرك أحد لنرصة إخوانه أو الدفاع عن إيامهنم ،وهذا ما أثار تقززي من الكثري
من اجلهات التي عرفت اآلن فقط حجم املشكلة.
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توضيح حول بيان شيخ سلفية اجلزائر
أتقدم بالشكر اجلزيل لكل الذين تفاعلوا وعلقوا عىل ما نرشته حول بيان شيخ
سلفية اجلزائر ،وأنا أحرتم تلك املواقف املتشددة التي وقفوها منه ،فهي مواقف تدل عىل
حرصهم عىل وحدة األمة ،ومواجهة التكفري بكل أشكاله ،ومواجهة ما ينتج عنه من عنف
حيس أو معنوي..
وقد ذكرت يف سلسلة [الدين والدجل] ،وخصوصا يف كتايب [كلكم كفرة] ما يدعم
ذلك املوقف باألدلة العلمية التي تثبت تكفري السلفية لألمة مجيعا ،وباألدلة القطعية ،ومن
خالل مصادرهم التي يعتمدوهنا.
واملنشور الذي أثار حفيظة بعض القراء ـ والذي تصور أنني أهادن فيه هذا التيار ـ
ال خيتلف عام نرشته سابقا من مواقف ،وإن كان خيتلف عنه يف لغة التعبري ..فام كتبته سابقا
تعبريات علمية موثقة ،أما املنشور األخري فكان حيمل نوعا من اللغة التي استعملها قوله
يم﴾ [الدخان ،]49 :وهو يقول للذين أثارهم بيان الشيخ:
تعاىلُ ﴿ :ذ ْق إِن ََّك َأن َ
ْت ا ْل َع ِزيزُ ا ْلك َِر ُ
(إن ما خفي أعظم ..والشيخ مل يربز لكم إال بعض مواقفه ..ولو شاء ألخرج بيانه يف لغة
أشد ،ولكنه مل يفعل ..فاشكروه عىل ختفيف اللهجة)..
أظن أن أي شخص يكون له حظ من معرفة البيان العريب يعرف نوع اللغة التي
كتبت هبا ذلك املنشور ،ومل أكن يف حاجة للتوضيح ،لوال أن البعض راح يتهمني بدعم
التكفري والتكفرييني ..ولو أنه قرأ املنشور جيدا ،وقرأ ما بني سطوره ،الستغفر ربه من هذه
التهمة التي وجهها يل ..والتي عذرته فيها ،ألن اخلطأ كان خطئي ..فأنا مل أكن أتصور أن
منشوري حيمل من الغموض بحيث يساء فهمه.
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ويذكرين هذا املوقف بام حصل مع هجاء احلطيئة للزبرقان بن بدر وقوله له:
ْ
ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكايس
دع املكارم ال
فقد تصور البعض أنه مدحه بذلك ،حتى قال له أحدهم( :ما أسمع هجاء ،أما
ترَض أن تكون طاعام كاسيا؟) ..لكن عندما دعي حسان ،وسئل عن البيت ،قال قولته
املعروفة( :هو مل هيجه ،ولكنه سلح عليه)
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حول بيان شيخ سلفية اجلزائر
وصلتني بعض أصداء الضجة املثارة حول البيان الذي أصدره بعض مشايخ
السلفية يف اجلزائر ،أو ربام يكون زعيم أكرب فصيل فيها ،وهو حول موقفه ممن سامهم
[مناهجِ ِ
الضا َّلة] ،ثم بني مصاديقهم ،فذكر أهنم (الشيعة الروافض واملُ ِ
رج ِئة
الف َرق َّ
َ
ِ
ِ
واخلوارجِ والص ِ
واملعتزلة واألشاعرة ،واخلايل ِم َن املناهج الدَّ عْوية املُ ِ
نحرفة
واجلهمية
وفية
ُّ

ِ
وغريمها ِم َن احلركات التنظيمية الدَّ عْوية أو احلركات الثورية اجلهادية
كالتبليغ واإلخوان
االجتاهات العقالنية والفكرية احلديثة ،املُ ِ
ِّ
كالدواعش والقاعدة ،أو مناهجِ
نتسبني إىل
اإلسالم)

وقد آمل هؤالء أن خيرج هذا الشيخ كل هذه الطوائف ،وخاصة األشاعرة والصوفية
واحلركات اإلسالمية من [أهل السنة واجلامعة]
وأرى أن األمر مل يكن يستحق كل تلك الضجة ،بل لو عرف مثريو الضجة مدى
االعتدال الذي اتسم به ذلك الترصيح لقدروه حق قدره ،ولتقدموا بشكره بدل نقده أو
التحريض عليه ،ذلك أن هذا الشيخ مل يفعل سوى أن ذكر رأيه برصاحة ،والرصاحة يشكر
عليها ،وال يذم . .باإلضافة إىل ذلك ،فإن يف موقفه يف ذلك حسنتني حتسبان له ،ونشكره
عليهام:
أما األوىل ،فهي أنه اكتفى بإخراج تلك الطوائف التي سامها من كوهنا من [أهل
السنة واجلامعة] ،ومل خيرجها من اإلسالم ،وهذا يشء ممدوح ،وربام دعاه إىل ذلك كون هذا
املصطلح حادثا ،وليس يف النصوص القطعية ما يدل عليه ،أو ما يدل عىل وجوب التسمية
به ،بخالف اإلسالم الذي ذكر القرآن الكريم أنه اسم ألتباع ملة إبراهيم عليه السالم ،بمن
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فيهم هذه األمة ..ولذلك دعا هذا الشيخ الفاضل هذه الطوائف إىل أن تتسمى باسم
اإلسالم بدل التسمية بأي اسم آخر مبتدع ،قد حيوهلا إىل مجاعات وطوائف وفرق.
وتظهر قيمة هذه الرؤية السامية للشيخ عند مقارنتها بالكثري من الرؤى السلفية،
والتي كان يمكن للشيخ أن يستلهمها ،ويستند إليها ،ال ليخرج تلك الطوائف من أهل
السنة واجلامعة فقط ،بل ليخرجهم من اإلسالم أصال ..فقد كان يمكنه أن خيرجهم من
اإلسالم بسبب تنزيه اهلل عن املكان ،أو تنزهيهم له عن اليد والساق واحلقو والضحك
واهلرولة وغريها ..وكان يمكنه أن خيرجهم من اإلسالم بسبب قوهلم بخلق حروف
القرآن ،وأن ما ننطقه منه حادث ،ال قديم ..وكان يمكنه أن يقتبس من نصوص السلف
األول واآلخر ما يؤيد هذه الوجهة ،ويقوهيا ،وجيعلها من القطعيات.
لكنه مل يفعل كل ذلك ،واكتفى بأن يرميهم خارج [أهل السنة واجلامعة] ،وال حرج
عليه يف ذلك ،ما دام مل حيرمهم من اإلسالم ،ومل يرمهم بالزندقة والكفر ..ولست أدري هل
فعل ذلك قناعة ،أم تقية ..وعىل كال األمرين حيمد ،فإن فعل ذلك قناعة فهو تطور فكري
عظيم ..وإن فعله تقية ،فهو أدب حممود ،يشكر عليه.
وأما الثانية ،فهي اكتفاؤه بالتبديع والتضليل دون ذكر األحكام العملية املرتبطة
بذلك ،فهو مل يفعل مثلام فعل الكثري من سلفه من الدعوة إىل الذبح أو القتل أو رمي
الرؤوس يف املزابل أو صنوف التعذيب النفيس واجلسدي للمخالفني..
هو مل يدع ليشء من ذلك ،مع أنه كان يمكنه أن يفعل ،وأن جيد من نصوص السلف
األول واآلخر ما يمأل به الدواوين واألسفار الضخمة ..لكنه آثر السالمة ،واكتفى باملوقف
النظري دون العمل..
ولذلك كان عىل أولئك الذي مل حيكم بإعدامهم وهدر دمائهم ،واكتفى بتلك
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العقوبة املعنوية ،أن يشكروه عىل ذلك ..فهو تطور كبري يف العقل السلفي ،حيمد عليه وال
يذم ،ويشجع عليه ،وال يثبط..
هذا هو موقفي ..والذي أدعو من خالله إىل ختفيف هلجة احلدة يف اخلطاب مع هذا
التيار ،ال بالسكوت عن أخطائه وانتقادها ،ولكن بالكف عن ذلك التنابز باأللقاب ،والذي
قد يؤدي به إىل إخراج ما يف أسفاره القديمة من أحقاد ،ويصبها عىل األمة مجيعا ،وحينها
تستيقظ الفتنة النائمة ،وتشتعل نارها ،لتأكل األخرض واليابس.
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هذا الكتاب
حيتوي هذا الكتاب عىل ما يقارب سبعني مقالة قصرية نرشت يف جمالت
أو مدونات خمتلفة ،وهي تدور مجيعا حول املوقف من بعض القضايا السياسية
الكربى ،وخصوصا تلك التي هلا عالقة بفلسطني وحمور املقاومة.
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